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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ปจจุบันภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา
การเดินทางไปตางประเทศของประชาชนชาวไทยมีมากขึ้น กระทรวงการตางประเทศจึงไดขยายจุด
การใหบริการหนังสือเดินทางออกไปจากกองหนังสือเดินทาง โดยไดเปดสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวม 15 แหง และมีนโยบายที่จะเปดสํานักงาน
เพิ่มขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สําหรับสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเปนหน่ึงในสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวที่กระทรวงการตางประเทศไดเปดทําการเพื่อขยายจุดใหบริการออกหนังสือเดินทางให
ประชาชนมาเปนเวลากวา 10 ป ในภาวะปกติ สถิติผูเขารับบริการหนังสือเดินทางมีจํานวนกวาหมื่น
คนตอเดือน อาจกลาวไดวา สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลามีลูกคาหรือผูเขารับบริการ
หนังสือเดินทางมากเปนอันดับสอง รองจากกองหนังสือเดินทาง ที่เปนจุดใหบริการหนังสือเดินทาง
ที่ใหญและรองรับประชาชนไดมากที่สุดในประเทศ

จากประสบการณตรงของผูศึกษา ซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลา ระหวางป 2552-2554 พบวา มีการรองเรียนการใหบริการของสํานักงานที่
หลากหลาย ทั้งดานระบบงานที่ไมอาจรองรับประชาชนที่มารับบริการเปนจํานวนมากในคราว
เดียวกัน ทําใหระยะเวลาในการรอรับบริการนาน ประชาชนไมมีขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใชแสดง
เพื่อขอทําหนังสือเดินทางอยางเพียงพอกอนไปขอทําหนังสือเดินทาง  เจาหนาที่รับสายโทรศัพทชา
ความขัดแยงในองคกร และปญหาทางกายภาพของสถานที่ต้ังของสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลา เชน ที่จอดรถ หองนํ้า ที่น่ังพักรอ ไมเพียงพอที่จะรองรับประชาชน และ สถานที่
คับแคบ เปนตน

การศึกษาวิจัยน้ีเพื่อเปนการแสวงหาคําตอบวา ปญหาใดเปนปญหาหลักใ นสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานเพื่อให
ประชาชนพึงพอใจ และอาจใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานอ่ืนที่มีปญหาที่เหมือนกันหรือ
คลายคลึงกัน โดยผูศึกษามีสมมติฐานในการวิจัยวา ปญหาดานระบบงานนาจะเปนปญหาที่สุดของ
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

ผูศึกษาไดนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 แนวคิดตลอดจนการศึกษาขยายผลแนวคิด Model for Public Service Development ที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจของประชาชน  ระบบงานที่ มีประสิทธิภาพ  บุคลากร และการ
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ประชาสัมพันธสื่อสารกับประชาชน ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
(SWOT  Analysis) ทฤษฎีดานการบริหารจัดการของ Stephen P. Robbins และ Mary Coulter
เกี่ยวกับหนาที่การจัดการ (Management Functions) ของผูบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน
(Planning การจัดการองคการ (Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) และการจัด
ฝายและแผนกงานแบบแบงตามหนาที่ (Functional Departmentalization) มาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหวิจัย

จากขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน การสัมภาษณเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน และจากประสบการณตรงของผูศึกษา เมื่อนํามาวิเคราะหตามทฤษฏีและแนวคิดตางๆ
ดังกลาวขางตน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปญหาดานระบบงานเปนปญหาหลักของสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาตามที่ไดต้ังสมมุติฐานไว แตพบอีกดวยวา มีปญหาอ่ืนที่เปนปญหา
หลักในสํานักงานอีกสองประการ เรียงตามลําดับปญหาทั้ง 3 ประการไดดังน้ี

1) ปญหาดานกายภาพ  ไดแก ที่จอดรถ หองสุขา ที่น่ังพักรอไมเพียงพอและสถานที่
คับแคบ

2) ปญหาดานระบบงาน การบริการลาชา ในชวงเวลาพักเที่ยง หรือ ในวันหยุดนักขัตฤกษ
หรือชวงกอนการหยุดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา

3) ปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล  กลาวคือ ประชาชนไมทราบขอมูลเอกสารที่จําเปน
สําหรับการทําหนังสือเดินทางในกรณีที่มีประเด็นเฉพาะ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีผูเยาวหรือผูที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ เปนผูขอมีหนังสือเดินทาง

ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการบริหารจัดการสํานักงานของหัวหนาสํานักงาน
ความรวมมือรวมใจของเจาหนาที่ จะชวยในการแกไขปญหาและทําใหการบริการมีผลเปนที่พึง
พอใจของประชาชน กอปรกับกลยุทธในการประชาสัมพันธ สื่อสารขอมูลที่ตองการเผยแพรจะชวย
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลา ไมวาจะเปนปญหาทางดาน
กายภาพ ปญหาดานระบบ และปญหาทางดานประชาสัมพันธขอมูล

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการแกไขปญหาของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
ปนเกลาในเชิงนโยบาย  กรมการกงสุลควรกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะบริหารงานหนังสือเดินทาง
โดยมีอธิบดีกรมการกงสุลหรือรองอธิบดีกรมการกงสุลที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลกองหนังสือ
เดินทางเปนประธาน ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง และหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลาและทุกสํานักงานชั่วคราวเปนกรรมการ เพื่ อพิจารณา และกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานหนังสือเดินทาง ตลอดจนกํากับ ดูแล ติดตาม แกไขปญหา และหารือเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
งานหนังสือเดินทางในระดับนโยบายอยางเปนระบบ และเปนประจํา โดยอาจกําหนดใหมีการ
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ประชุมทุกเดือน ทั้งน้ี ภายใตคณะบริหารงานหนังสือเดินทาง ควรมีการจัดต้ังคณะทํางานดาน
ประชาสัมพันธงานหนังสือเดินทาง โดยผูอํานวยการกองหนังสือเดินทางเปนประธาน และให
เจาหนาที่ของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาและเจาหนาที่จากทุกสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวรวมอยูในคณะทํางาน เพื่อประชาสัมพันธขอมูลตางๆ โดยใหรวมมือกับกรม
สารนิเทศใชสถานีวิทยุสราญรมยเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน
หนังสือเดินทางใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันดวย

ขอเสนอแนะในการดําเนินการ เกี่ยวกับการแกไขปญหาดานกายภาพ  ผูศึกษาเห็นวา
กระทําไดโดยการยายที่ต้ัง หากไมอาจแกไขโดยการยายที่ต้ัง แกไขโดยการประชาสัมพันธ การ
ประชาสัมพันธขอจํากัดของสํานักงานในประเด็นดังกลาว ผานทางเว็บไซดของกรมการกงสุล สื่อ
ตางๆและสถานีวิทยุสราญรมย  อันเปนการบรรเทาปญหาจากความไมพอใจของประชาชน
เน่ืองจากประชาชนสามารถทราบขอมูลลวงหนา และสามารถวางแผนลวงหนาวาจะหันไปใช
วิธีการอ่ืนใดในการเดินทาง นอกจากน้ีสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาควรอนุญาตให
ประชาชนที่ประสงคไปพักรอคิวที่อ่ืนเขารับบริการได แมจะกลับมาเขารับบริการภายหลังคิวถูก
เรียกไปแลว หากเปนการกลับมารับบริการภายในวันเดียวกัน

ในสวนปญหาดานระบบงาน กรมการกงสุลและสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปน
เกลารวมกันประสานสื่อโทรทัศน วิทยุ ในรายการที่มีผูชมมาก เพื่อชวยประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบเกี่ยวกับจํานวนผูไปขอทําหนังสือเดินทางในวันน้ันๆ โดยเฉพาะในวันที่ ประชาชน
หนาแนนใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาที่ใหไปเรียนรูและทํางาน ฝายอ่ืนทุกฝาย และ
สามารถทําแทนกันไดตลอดเวลา โดยจะตองควบคุมใหมีการเสริมและจัดบุคลากรสนับสนุนในฝาย
ที่จําเปน และใหมีการรายงานสถานการณกําลังคนในแตละฝาย ต้ังแตชวงเชากอนเปดทําการ เพื่อ
การบริหารจัดการกําลังคน ในแตละวันดวย ทั้งน้ี รวมถึงการจัดใหมีบุคลากรมากที่สุดในชวงเวลา
พักเที่ยง หรือใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยงการลาหยุดในวันที่ประชาชนหนาแนน ซึ่งเปนวันที่คาดการณ
ลวงหนาไดวาจะเปนวันใด

สําหรับการดําเนินการแกไขปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล  กรมการกงสุลควรรวมมือ
กับสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกรณีปญหาในการทําหนังสือ
เดินทางของประชาชนที่มีขอขัดของเปนการเฉพาะ พรอมแจงแนวทางในการเตรียมการ โดย
ยกตัวอยางสมมติของแตละกรณี  และใชภาษาที่งายตอการทําความเขาใจ  ตลอดจนสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาอบรม หรือแจงเวียน ใหเจาหนาที่สํานักงาน มีความรูความเขาใจ
เร่ืองการเตรียมเอกสาร เพื่อเจาหนาที่ทุกรายสามารถใหขอมูลที่ถูกตองและเปนแนวเดียวกัน เมื่อ
ประชาชนสอบถามดวยตนเองหรือโทรศัพทสอบถาม และกําชับใหเจาหนาที่สอบถามขอมูลผู
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สอบถามใหมากที่สุดเพื่อจะไดใหขอมูลที่เปนประโยชนกับประชาชนที่มาสอบถามมากที่สุด ทั้งน้ี
กรมการกงสุลควรจัดสงเจาหนาที่ที่มีความรูทางดานการเตรียมเอกสารในการขอทําหนังสือเดินทาง
ไปทํารายการที่สถานีวิทยุสราญรมย โดยจัดใหเปนรายการประจํา เกี่ยวกับงานหนังสือเดินทาง เพื่อ
ใชเปนเวทีตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวของและสามารถใชแจงขอมูลความเคลื่อนไหวการทํา
หนังสือเดินทางของประชาชนในแตละสํานักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ



ซ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
รุนที่ 4 และสําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ที่ใหความสนับสนุน ชวยเหลือ
ทั้งในดานขอคิดเห็น ประสบการณ ขอเสนอแนะ ขอมูล และกําลังใจ ที่ผูเขียนขอขอบคุณดวยใจ
จริงมา ณ ที่น้ี  ดังน้ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษาแกผูศึกษาอยาง
เต็มที่ ต้ังแตเร่ิมตนเคาโครงของการศึกษาที่ผูศึกษายังไมมีทิศทางที่ชัดเจน จนกระทั่งสําเร็จเปน
รูปเลม

กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนบานแหงที่สอง ที่ผูเขียนใชเวลากวาคร่ึงของ
ชีวิตในบานแหงน้ี และผูบริหารกระทรวงการตางประเทศที่ไดสนับสนุนใหหลักสูตรน้ีดําเนินไปได
ดวยดี

เจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานที่ไดทุมเทกําลังกาย กําลังใจ
และกําลังสติปญญา  ดําเนินการอยางละเอียด รอบคอบในทุกดาน เพื่อใหหลักสูตรมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  มีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ทัศนาวดี เมี้ยนเจริญที่ไดกรุณาอนุญาตใหผูเขียนซึ่ งอยูระหวาง
ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต เขารวมศึกษาในหลักสูตรน้ี

นายจักรกฤษณ กาญจนศูนย อดีตผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง ผูเปนพี่  ผูบังคับบัญชา
และครูผูใหคําแนะนํา และคําปรึกษาหารือ ตลอดเวลาที่ผูศึกษาปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต จักร บุญ-หลง อดีตอธิบดีกรมการ
กงสุล ผูใหโอกาสผูศึกษาไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวยความไวเน้ือเชื่อใจ

กลุมเพื่อนรวมรุน นบท.4 ที่ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ได แลกเปลี่ยนประสบการณ
ตลอดเวลาทั้งในกรุงเทพมหานคร ตางจังหวัดและตางประเทศอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน และให
คําแนะนําตลอดจนชวยเหลือเปนอยางดี

บิดา มารดา ที่ใหทุกอยางในชีวิต และพี่นองที่เปนกําลังใจ และชวยดูแลบิดา มารดา ทํา
ใหผูเขียนมีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรูและทําการศึกษาอยางเต็มที่  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง พี่ชายของผู
ศึกษาที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในการจัดรูปเลมตามที่กําหนด ดวยความเต็มใจยิ่ง
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การใหบริการหนังสือเดินทางเปนภารกิจหลักประการหน่ึงของกระทรวงการตางประเทศ

ที่มีความสําคัญและมีความเฉพาะตัวเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากเปนภารกิจหน่ึงในไมกี่ภารกิจที่เจาหนาที่
ของกระทรวงการตางประเทศและบุคคลที่กระทรวงการตางประเทศมอบหมาย ผานการจาง
บริษัทเอกชนในลักษณะ outsourcing มีปฏิสัมพันธกับประชาชนไทยโดยตรง ในลักษณะของผู
ใหบริการกับผูรับบริการ ในขณะที่ภารกิจสวนใหญของกระทรวงการตางประเทศเปนการมี
ปฏิสัมพันธกับชาวตางประเทศ  เนนหนักดานการเจรจาและประสาน งาน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการรักษา ปกปอง พัฒนา และสงเสริมผลประโยชนของประเทศและประชาชน
ชาวไทย

ปจจุบันภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา
กระทรวงการตางประเทศตระหนักถึงขอเท็จจริงน้ีวา ภาวการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกมี
ผลเชื่อมโยงกับประเทศไทยและประชาชนชาวไทย การเดินทางไปตางประเทศของประชาชนมีมาก
ขึ้น เน่ืองจากไทยมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ความตองการแรงงานในตางประเทศมีมากขึ้น ฐานะทาง
เศรษฐกิจของประชาชนไทยดีขึ้น การเดินทางไปตางประเทศ เพื่อทองเที่ยวหรือศึกษามีมากขึ้น จาก
เดิมที่จํากัดอยูในกลุมของผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยไดขยายออกไปสูชนชั้นกลางที่เปนคนสวน
ใหญของประเทศ รวมทั้งการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต้ังถิ่นฐานในตางประเทศ เน่ืองจากการสมรส
ระหวางคนไทยกับชาวตางชาติมีมากขึ้น  กระทรวงการตางประเทศจึงไดขยายจุดการใหบริการ
หนังสือเดินทางออกไปจากกองหนังสือเดินทาง ปรับและพัฒนาระบบการออกหนังสือเดินทางเปน
ระบบอีเล็กโทรนิกสต้ังแตป 2548 จนไดรับรางวัลดานการบริการประชาชนจากสํานักงาน กพร.
และเปน best practice ดานการบริการประชาชนสําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ

อยางไรก็ดี เมื่อจํานวนลูกคาหรือผู รับบริการหนังสือเดินทางมีมากขึ้น กอปรกับ
ประชาชนตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนมากขึ้น ความคาดหวังและความตองการที่จะไดรับการ
บริการที่ดี ที่นาพึงพอใจ จากภาครัฐจึงสูงขึ้นเปนเงาตามตัว อันเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหการรองเรียน



2

ภาครัฐในประเด็นตางๆ มีมากขึ้น แมวาหนวยงานภาครัฐจะตระหนักถึงสิทธิที่ประชาชนจะไดรับ
บริการที่ดีจากภาครัฐ ตามแนวคิดของการบริหารราชการที่ดีและไดพยายามที่จะ ปรับวิธีในการ
ดําเนินการใหมีผลในทางปฏิบัติมาเปนลําดับแลวก็ตาม

ขอมูลจากสํานักเลขานุการกรมการกงสุลแสดงวา ในปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศ
ไดเปดสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพื่อใหบริการประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด รวม 15 แหง ดังตอไปน้ี

(1) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา
(2) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
(3) สํานักงานหนังสือเดินทาง ศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศ
(4) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแกน
(5) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
(6) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา
(7) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี
(8) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสุราษฎรธานี
(9) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา
(10) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
(11) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวพิษณุโลก
(12) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวยะลา
(13) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต
(14) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครสวรรค
(15) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรี

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เปนหนวยงานหน่ึงภายใตการกํากับดูแลของ
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ  ต้ังอยูที่ชั้นใตดิน ของอาคาร ธนาลง
กรณ เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร เปนหน่ึงในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
ที่กระทรวงการตางประเทศไดเปดทําการเพื่อขยายจุดใหบริการออกหนังสือเดินทางใหประชาชน
มาเปนเวลากวา 10 ป  ในภาวะปกติ สถิติผูเขารับบริการหนังสือเดินทางมีจํานวนกวาหมื่นคนตอ
เดือน ยกเวนในชวงเกิดวิกฤตนํ้าทวมในเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่จํานวนผูเขารับบริการหนังสือ
เดินทางลดลง เหลือเพียง 5,485 คน เน่ืองจากสํานักงานหนังสือเดินทางถูกนํ้าทวม และตองยายไป
ใหบริการชั่วคราวที่กระทรวงการตางประเทศ อาคารศรีอยุธยา อาจกลาวไดวา สํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลามีลูกคาหรือผูเขารับบริการหนังสือเดินทางมากเปนอันดับสอง รองจากกอง
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หนังสือเดินทาง ที่เปนจุดใหบริการหนังสือเดินทางที่ใหญและรองรับประชาชนไดมากที่สุดใน
ประเทศ

ตารางท่ี 1 จํานวนผูเขารับบริการหนังสือเดินทางท่ีสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

หนวย: คน
เดือน ป 2553 ป 2554
มกราคม 16,908 18,243
กุมภาพันธ 19,866 20,580
มีนาคม 23,778 23,244
เมษายน 14,332 13,869
พฤษภาคม 11,259 14,046
มิถุนายน 14,757 13,486
กรกฎาคม 15,249 12,790
สิงหาคม 16,403 16,390
กันยายน 19,492 18,705
ตุลาคม 17,908 12,157
พฤศจิกายน 17,244 5,845 1)

ธันวาคม 15,995 15,390
หมายเหตุ: 1) เกิดวิกฤตนํ้าทวมในประเทศไทยในชวงปลายป 2554

2) ขอมูลจากสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

เปนที่ทราบกันดีวา หนวยงานใหบริการทุกแหงทั้งภาครัฐและเอกชน มีพันธกิจคือ
ใหบริการที่เปนที่พึงพอใจ ในสวนของภาครัฐ หากการบริการไมเปนที่นาพึงพอใจ ก็อาจทําให
ประชาชนรองเรียน ฟองรอง ในขณะที่หากเปนปญหาของภาคเอกชน ก็อาจเกิดการรองเรียน
ฟองรองและนําไปสูการเลิกใชบริการในที่สุด สําหรับสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาก็
ประสบปญหาเชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่มีหนาที่ใหบริการ คือถูกรองเรียนเมื่อประชาชน
เห็นวาบริการไมเปนที่นาพึงพอใจ และควรปรับปรุงการใหบริการ

จากประสบการณตรงของผูศึกษา ซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลา ระหวางป 2552-2554 พบวา ขอรองเรียนมีหลากหลายประการ สวนใหญที่
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ประชาชนรองเรียนสํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลา เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับระบบงานที่ไมอาจรองรับ
ประชาชนที่มารับบริการเปนจํานวนมากในคราวเดียวกัน ทําใหระยะเวลาในการรอรับบริการนาน
การใหบริการลาชากวาที่คาดหวัง ประชาชนเกิดความไมพึงพอใจ ประชาชนไมมีขอมูลที่เกี่ยวกับ
เอกสารที่ตองใชแสดงเพื่อขอทําหนังสือเดินทางอยางเพียงพอกอนไปขอทําหนังสือเดินทาง
เจาหนาที่รับสายโทรศัพทชา ความขัดแยงในองคกร และปญหาทางกายภาพของสถานที่ต้ังของ
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เชน ที่จอดรถมีนอย สถานที่คับแคบ ไมเพียงพอที่จะ
รองรับประชาชน เกาอ้ีน่ังรอมีนอย เปนตน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลตลอดจนเปรียบเทียบ ปญหา อุปสรรค รวมทั้งปจจัย

แวดลอมที่เกี่ยวของในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เพื่อใหไดขอสรุป วา ปญหาใด
เปนปญหาหลักของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เพื่อนําไปสูการพิจารณาหาแนว
ทางแกไขและพัฒนาเพื่อใหเกิดการบริการที่เปนที่พึงพอใจของประชาชน และสอดคลองกับ
นโยบายในเร่ืองการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

1.2.2 เพื่อเปนแนวทางและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการ และการ
บริหารจัดการสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา และเปนแนวทางสําหรับสํานักงานอ่ืนที่
อาจมีปญหาเดียวกันหรือคลายคลึงกัน

1.3 คําถามในการศึกษา
ปญหาใดเปนปญหาหลักของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

1.4 สมมุติฐานในการวิจัย
ปจจัยดานระบบงาน การรอรับบริการนานนาจะเปนปญหาหลักของสํานักงานหนังสือ

เดินทางชั่วคราวปนเกลา เน่ืองจาก จากประสบการณตรงของผูศึกษา พบวา หากประชาชนมารับ
บริการในชวงเชา กลาวคือ ชั่วโมงแรกของการเปดทําการของสํานักงาน ประชาชนจะไมมีภาวะ
ความเครียด แมจะไมสามารถขอทําหนังสือเดินทางได เน่ืองจากกรณีปญหาเฉพาะตัวของผูขอทํา
หนังสือเดินทาง  ประชาชนก็ยังมีทาทียอมรับมากกวา ในชวงเวลาอ่ืนที่มีประชาชนมาขอรับบริการ
หนาแนนมาก
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 เปนการศึกษา โดยมีขอบเขตการศึกษาประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในสํานักงาน

หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ทั้งปญหาที่เกิดขึ้น ขอรองเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต และประสบการณ
ตรงของผูศึกษาที่ไดสัมผัสประเด็นปญหาดวยตนเอง ในชวงป 2552-2554

1.5.2 เปนการศึกษาจากขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจการบริการที่กรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศจัดทําขึ้น เพื่อใหสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาและสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวทุกแหง แจกเพื่อขอใหประชาชนที่ไปติดตอขอมีหนังสือเดินทางกรอก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ ในชวง ต.ค. 2552- มี.ค. 2554 นอกจากน้ี เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของบุคลากรในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
ปนเกลา ทั้งที่เปนลูกจางของกระทรวงการตางประเทศและเปนลูกจางของบริษัทจันวานิชที่
กระทรวงการตางประเทศไดวาจาง (outsourcing) ใหเปนผูรับคํารองและผลิตเลมหนังสือเดินทาง

1.5.3 วิธีวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาเพื่อสรุปประเด็นปญหา
พรอมเสนอแนวคิดตลอดจนแนวทางแกไขที่เปนรูปธรรม ที่ไดจากการผสมผสานประสบการณตรง
ของผูศึกษา ขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ และจาการสัมภาษณ กับกฎ ระเบียบทางราชการ
และแนวคิดและทฤษฎีตางๆ  อันจะนําไปสูแนวทางในการบริหารจัดการสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว เพื่อใหเกิดการบริการที่ดีและเปนที่พึงพอใจของประชาชน

1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ซึ่งสังกัดกองหนังสือเดินทาง กรมการ

กงสุล กระทรวงการตางประเทศไดรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักงานที่ดี
1.6.2 สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทุกแหง ที่มีปญหาเดียวกันหรือคลายคลึงกัน

สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชเพื่อพัฒนางานใหบริการหนังสือเดินทางที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสูง สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และสอดรับกับความคาดหวังของประชาชนและ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน

1.6.3 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความสุขในการปฏิบัติหนาที่ ในขณะที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

1.6.4 หนวยงานอ่ืนทั้งราชการและเอกชนที่มีหนาที่ใหบริการอาจนําขอเสนอแนะไปปรับ
ใชกับสภาวะของหนวยงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาการใหบริการในหนวยงานน้ันๆ
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1.7 นิยามศัพท
ปญหาในสํานักงาน ในที่น้ีผูศึกษาจะทําการศึกษาเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นในสํานักงาน

หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเทาน้ัน
ประสบการณตรงของผูศึกษา หมายถึงเหตุการณ ปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแกไข

และผลที่ไดรับจากการแกไข ซึ่งผูศึกษาไดประสบและดําเนินการระหวางปฏิบัติหนาที่หัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ในชวงตุลาคม 2552- พฤษภาคม 2554

บุคลากร หรือเจาหนาท่ี หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
ปนเกลา

ประชาชน หรือ ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่ไปขอมีหนังสือเดินทางที่สํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา

การบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งปรากฏในแบบสํารวจความพึง
พอใจการใหบริการ หมายถึง การบริการประชาชนของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
เทาน้ัน

สํานักงาน หมายถึง สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา



บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ

ในการศึกษา ผูศึกษาไดนําแนวนโยบาย กฎหมาย ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มาเปนแนวทางในการวิจัยและวิเคราะห ดังน้ี

2.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
มีหมวดและมาตราที่เกี่ยวของดังน้ี
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ดังตอไปน้ี
(1) เกิดประโยชนสุขประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ
มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร

แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ
เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ
รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี
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2.2 แนวคิด Model for Public Service Development
ในการศึกษาวิเคราะหทฤษฎีการบริหารสมัยใหมที่เกี่ยวของ พบวา ไดเคยมีผูศึกษา

วิเคราะหและนําทฤษฎีเหลาน้ีไปประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาการบริการประชาชน
ของหนวยราชการ ผลการศึกษาที่นาสนใจ คือ Model for Public Service Development (ภาพที่ 1)
อันเปนผลการศึกษาวิจัย เร่ืองกลยุทธการพัฒนางานบริการหนังสือเดินทาง ของนายทรงพล
สุขจันทร ในป 25511 ซึ่งไดเสนอแนะวาในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการ
ประชาชนของหนวยราชการ หนวยราชการที่เกี่ยวของจําเปนที่จะตองพิจารณาองคประกอบที่
สําคัญ 4 ประการ คือ 1) ประชาชนพึงพอใจในบริการ 2) ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 3) บุคลากร
ไดรับการฝกอบรม ปลูกฝง Service Minded Attitude ไดพัฒนาความรูและเตรียมความพรอมรองรับ
เทคโนโลยีใหมๆ และ 4) ใหมีการประชาสัมพันธสื่อสารกับประชาชน เพื่อทําความเขาใจแนว
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบและลดชองวางการสื่อสารระหวางหนวยงานกับประชาชน และใหมีชองทางการ
สื่อสารกับประชาชนอยางสม่ําเสมอโดยใหมี Interdisciplinary Working Team ในดานตางๆ เพื่อ
ประสานงานการปรับปรุงการบริการแบบครบวงจร ไดแก คณะทํางานดานประชาสัมพันธ
คณะทํางานดานระบบงานและเทคนิค คณะทํางานดานฝกอบรมและสวัสดิการ โดยใหรับผิดชอบ
ดูแลและปรับปรุงงานในแตละดาน ที่เปนปจจัยเกื้อกูลและ/หรือที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนางาน
บริการ และเพื่อใหสามารถแกไขปญหาตางๆ ในแตละดานไดโดยทันทีกอนที่ปญหาจะลุกลาม

1 ทรงพล สุขจันทร, (2551), กลยุทธการพัฒนางานบริการหนังสือเดนิทาง, กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยนักบริหาร
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, หนา 66 - 69.



9

ภาพท่ี 1 Model for Public Service Development

Monitoring Team
ในการศึกษาขยายผลแนวคิดดังกลาวขางตน ในรายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ืองกา ร

พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการใหบริการงานกงสุลในตางประเทศ ในป 2553 ชัยเลิศ หลิม
สมบูรณเห็นวา 1) ในดานประชาชน การบริการควรมีความถูกตองตามกฎระเบียบรอยละ 100 และ
ใหความสะดวกสบายเต็มที่ ทั้งดานการเดินทางถึงไดงาย และความพรอมของสถานที่ 2) ดาน
ระบบงาน ควรมีขั้นตอนสั้น แนวปฏิบัติชัดเจน สามารถนัดหมายลวงหนาได หากมีกรณีเรงดวน
เจาหนาที่สามารถแจงผูบังคับบัญชาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม 3) ดานบุคลากร เจาหนาที่ตองมี
ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบเปนอยางดีและมี Service Mind มีปฏิสัมพันธในการพูดและการ
แสดงออกที่เหมาะสม แตโดยที่คุณภาพการบริการเปนสิ่งที่ประเมินไดยาก เพราะจับตองไมได และ
ขึ้นอยูกับการรับรูและมาตรฐานในใจของแตละคน จึงควรมีมาตรฐานใหกับทุกๆ งาน โดยจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานที่ระบุหนาที่ และบทบาทของเจาหนาที่กงสุลแตละคนอยางละเอียดและชัดเจน
รวมทั้งมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่แตละคนอยางเพียงพอ 4) ในดาน
ประชาสัมพันธ สิ่งสําคัญของการบริการกงสุลที่เปนที่พึงพอใจคือ การที่ผูไปติดตอมีขอมูลและ

คณะทํางาน
ดานระบบงาน
และเทคนิค

ประชาชน

คณะทํางาน
ดานสวัสดิการ

บุคลากร

ประชาสัมพันธ
ส่ือสารกับ
ประชาชน

คณะทํางานดาน
ประชาสัมพันธ

คณะทํางาน
ดานฝกอบรม

ระบบงาน
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ความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ มีความคาดหวังที่ถูกตองจากเจาหนาที่ผูใหบริการ และ
มีเอกสารจําเปนครบถวน การประชาสัมพันธใหขอมูลในเร่ืองดังกลาว จึงตองดําเนินการอยาง
ตอเ น่ือง มีการประชาสัมพันธผ านเอกสาร เว็บไซดแบบมีปฏิสัมพันธ 2 ทาง ไปรษณีย
อีเล็กทรอนิกส การรับสายโทรศัพท โดยควรมีการจัดต้ังคณะทํางานตาม Model for Public Service
Development และใหมีการจัดต้ังหนวยอํานวยการดานการบริการกงสุลที่กรมการกงสุล กระทรวง
การตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการติดตอประสานงานระหวางคณะทํางาน และทําหนาที่พัฒนา
คุณภาพการบริการกงสุลในตางประเทศและอาจไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบการพัฒนา
คุณภาพการบริการกงสุลในประเทศดวย นอกจากน้ี ควรมีการศึกษา best practice ของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศและจัดทําเปนคูมือ รวมทั้งยังคงตองมี
monitoring team ไปตรวจสอบการดําเนินการเพื่อจัดทําขอเสนอแนะในภาพรวมในเร่ืองการ
ใหบริการกงสุลในตางประเทศ2

2.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT  Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก หมายถึง การวิเคราะหสิ่งแวดลอมหรือ

ปจจัยภายในองคกร คือ จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) และสิ่งแวดลอมหรือปจจัย
ภายนอก คือโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค ขอจํากัด (Threats) เพื่อใชประโยชนในการวาง
แผนการดําเนินงานขององคกร

2.3.1 จุดแข็ง หมายถึง สมรรถนะหรือผลกระทบทางดานบวก ที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
ภายในองคกร หรือเปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่องคกร
สามารถทําไดดี ซึ่งจะใชเปนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือคงไว

2.3.2 จุดออน หมายถึงสมรรถนะ หรือความสามารถ หรือผลกระทบทางดานลบจาก
สิ่งแวดลอมภายในองคกร หรือขอเสียเปรียบขององคกรที่ไมสามารถนํามาใชประโยชนในการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในองคกรที่ ไมดี หรือไมสามารถ
กระทําไดดี ซึ่งเปนสวนที่องคกรตองแกไข ปรับปรุง หรืออาจตองงดเวนหากไมสามารถแกไขได

2.3.3 โอกาส หมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินการของ
องคกร หรือหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกรที่สงผลดานบวกตอการดําเนิน
กิจกรรมขององคกร ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถปรับปรุงกลยุทธตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว โดยอาศัยประโยชนจากสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลดานบวก

2 ชัยเลิศ  หลิมสมบูรณ, (2553), คุณภาพการใหบริการงานกงสุลในตางประเทศ, กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรนัก
บริหารการทูต สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ, หนา 29-34.
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2.3.4 ขอจํากัดหรืออุปสรรค หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามหรือขัดขวาง
หรือสงผลเสียตอการทํางานขององคกร ซึ่งจะเปนปญหาหรือวิกฤตที่จะบั่นทอนไมใหองคกรบรรลุ
เปาหมายโดยสะดวก

2.4 แนวคิดดานการบริหารจัดการ
ในการศึกษาวิจัยน้ี ผูศึกษาไดใชแนวคิดดานการบริหารจัดการของ Stephen P. Robbins

และ Mary Coulter3 มาวิเคราะหและประยุกตใช ดังน้ี
2.4.1 หนาที่การจัดการ (Management Functions) Stephen P. Robbins และ Mary

Coulter, 2003 มีความเห็นวา ผูบริหารในทุกองคการและทุกระดับจะตองมีหนาที่ในฐานะของ
ผูบริหาร 4 ประการคือ

1) การวางแผน (Planning) คือการกําหนดเปาหมาย กําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย รวมทั้งการรวบรวมและประสานงานกิจกรรมตางๆ

2) การจัดการองคการ (Organizing) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมที่
ตองดําเนินการ บุคคลที่จะเปนผูรับผิดชอบและปฏิบัติงาน การจัดโครงสรางองคการ การจัดกลุม
งาน และการกําหนดสายการบังคับบัญชา

3) การนํา (Leading) หมายถึงการสั่งการและการจูงใจใหทุกฝายทํางานรวมกัน
อยางเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ

4) การควบคุม (Controlling) เกี่ยวของกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อให
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว

2.4.2 การจัดฝายและแผนกงานแบบแบงตามหนาที่ (Functional Departmentalization)4

การจัดแบงกลุมงานขององคการแบบแบงตามหนาที่ของผูปฏิบัติ น้ี นิยมใชกันในทุกรูปแบบของ
องคการ เพราะเปนวิธีที่สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคและกิจกรรมขององคการน้ัน

3 วิรัช สงวนวงศวาน, (2546), หนา 2-3.
4 Ibid., p.103.
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ภาพท่ี 2 การจัดแบงกลุมงานขององคกรแบบแบงตามหนาท่ี

ขอดี
1) ประสิทธิภาพสูง เพราะรวมกลุมงานลักษณะเดียวกันไวดวยกัน และรวมคนที่

มีทักษะความรูความเชี่ยวชาญเหมือนกันอยูในฝายหรือแผนกเดียวกัน
2) การประสานงานในฝายหรือแผนกเดียวกันดี
3) มีความเชี่ยวชาญสูงในงานแตละฝายหรือแผนก
ขอเสีย
1) การติดตอสื่อสารระหวางฝายหรือแผนกไมดี
2) ผูปฏิบัติงานในแตละฝายหรือแตละแผนกจะมีความคิดหรือวิสัยทัศนแคบไม

เห็นความสําคัญกับงานในฝายหรือแผนกอ่ืน

ผูจัดการ

ฝาย ฝาย ฝาย ฝาย ฝาย ฝาย



บทที ่3
ผลการศึกษา

ผูศึกษาไดศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อคนหาวา ปจจัย
ใดเปนปญหาที่สุดในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา โดยการวิเคราะหแบบสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน1 ที่สํานักงานไดแจกใหประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการกรอก ระหวาง
เดือนตุลาคม 2552- มีนาคม 2554  และไดสัมภาษณเจาหนาที่ที่ใหบริการในสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในชวงเดือนตุลาคม 2553 –มีนาคม 2554 รวมทั้งวิเคราะห
ปญหาจากประสบการณตรง เพื่อใหไดคําตอบวาปญหาใดเปนปญหาหลักของสํานักงาน หนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา จากน้ันจึงใชแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
(SWOT  Analysis) ประกอบกับกฎ ระเบียบ และทฤษฎีอ่ืน ในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งการ
เสนอแนวทางแกไขตอไป

3.1 ผลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการท่ีสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

แบบสํารวจความพึงพอใจที่สํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลาไดแจกใหประชาชนที่มา
รับบริการแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เปนตารางคําถามใหเลือกจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ในขอ
1 และคําถามปลายเปดในขอ 2, 3 และ 4 ดังน้ี

1) ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
มากนอยเพียงใด

2) จุดเดนของการบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ (สํานักงาน
หนังสือเดินทางปนเกลา) ที่ประทับใจผูประเมิน

3) จุดที่ควรปรับปรุงของการบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
4) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ผลที่ไดจากแบบสํารวจฯ  สรุปสาระสําคัญตามแนวคําถามได ดังน้ี

1 ภาคผนวก ก.
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1) ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
มากนอยเพียงใด (ตารางที่ 2)

ตารางท่ี 2 ทัศนะของประชาชนท่ีมาใชบริการท่ีสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

หนวย : คน (รอยละ)
ทัศนะของประชาชนที่มาใชบริการ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รวม
มีการใหบริการที่เปนระบบและมี
ขั้นตอนที่เหมาะสม

317
(31.7)

118
(11.80)

512
(51.2)

21
 (2.1)

32
 (3.2)

1040
(100)

มีการใหบริการตามลําดับกอน
หลัง อยางยุติธรรม (มีบัตรคิว)

864
(83.08)

107
(10.29)

10
(0.96)

51
(4.90)

8
(0.77)

1040
(100)

เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็ม
ใจ สุภาพและเปนมิตร

234
(22.5)

352
(33.85)

148
(14.23)

198
(19.04)

108
(10.38)

1040
(100)

เจาหนาที่ใหคําแนะนําหรือตอบ
ขอซักถามไดเปนอยางดี

222
(23.62)

464
(49.36)

42
(4.47)

78
(8.30)

134
(14.26)

940
(100)

เจาหนาที่ใหบริการดวยความ
สุจริต(ไมมีคอรัปชั่น)

1040
(100)

มีระยะเวลาในการไดรับบริการที่
สะดวกและเหมาะสม

254
(24.42)

92
 (8.85)

16
(1.54)

274
(26.35)

404
(38.85)

1040
(100)

มีที่น่ังพักสําหรับผูมาใชบริการ
เพียงพอ

278
(26.73)

62
(5.96)

37
(3.56)

66
(6.35)

597
(57.4)

1040
(100)

มีหองนํ้าสะอาดเพียงพอ 57
(5.48)

92
(8.85)

46
(4.42)

295
(28.37)

550
(52.88)

1040
(100)

มีปายบอกทางที่ชัดเจน 897
(76.63)

125
(12.02)

78
 (7.5)

40
(3.85)

1040
(100)

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 6
(0.64)

43
 (4.57)

891
(94.79)

940
(100)
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จากการประมวลผลที่ไดจากแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการของ
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ในชวงเดือนตุลาคม 2552- มีนาคม 2554 รวม 1,040 ชุด
ปรากฏวา มีประชาชนตอบแบบสํารวจฯ ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2552 –กันยายน 2553 หรือ 1
ป จํานวน 659 ราย และระหวางเดือนตุลาคม 2553-มีนาคม 2554 หรือ 6 เดือน จํานวน 368 ราย รวม
ผูตอบแบบสํารวจฯ มีจํานวนรวม 1,040 ราย แบงเปนเพศชาย 485 ราย หรือรอยละ 46.64 และเพศ
หญิง 565 ราย หรือรอยละ 53.36 โดยสวนใหญมีอายุสูงกวา 40 ป จํานวน 868 ราย หรือ
รอยละ 83.46 รองลงมามีอายุระหวาง 21-40 ป จํานวน 172 ราย คิดเปนรอยละ 16.54 และอายุตํ่ากวา
20 ป  ไมมีผูใดตอบแบบสอบถาม

ผลที่ไดจากแบบสํารวจฯ โดยการใหประชาชนเลือกจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด พบวา
ภาพรวมการใหบริการของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ประชาชนกวาคร่ึง คือ รอย
ละ 51.2 เห็นวา สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลามีการใหบริการที่เปนระบบและมี
ขั้นตอนที่เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ขณะที่ประชาชนที่มาใชบริการรอยละ 43.5 เห็นวา
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลามีการใหบริการที่เปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสมใน
ระดับดีถึงดีที่สุด ประชาชนที่มาใชบริการที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาสวนใหญคือ
รอยละ 56.35 เห็นวา เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพและเปนมิตร ขณะที่รอยละ 72.98
เห็นวา เจาหนาที่ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดเปนอยางดี

สําหรับเร่ืองระยะเวลาการใหบริการ พบวา ประชาชนที่มาใชบริการสวนใหญรอยละ
65.2 เห็นวา ระยะเวลาในการรอรับบริการเหมาะสมนอย (รอยละ 26.35) จนถึงนอยที่สุด (รอยละ
38.85) ในเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ  การจัดสถานที่ในการใหบริการ  กลาวคือ
การใหบริการดานกายภาพของสํานักงานไมเพียงพอแกการบริการประชาชน โดยประชาชนรอยละ
57.4 เห็นวา ที่ น่ังพัก ไมเพียงพอ  ประชาชนรอยละ 52.88 เห็นวา หองสุขาไมเพียงพอ และ
ประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 94.79 เห็นวา สถานที่จอดรถของผูมาใชบริการมีไมเพียงพอ กลาวได
วา เปนปญหาที่สุด ขณะที่ประชาชนสวนใหญรอยละ 76.63 เห็นวา การจัดปายบอกทางในแตละ
ประเภทของการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางมีความชัดเจนเพียงพอ
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

ความคิดเห็นของประชาชน รอยละ
จุดเดน
ความกระตือรือรน และต้ังใจในการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ 5.5
จุดท่ีควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงที่จอดรถ 24.6
ขอเสนอแนะ
ควรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับเอกสารจําเปนที่ตองนําไปแสดงใหเจาหนาที่
ตรวจสอบใหมากกวาน้ี

1.4

2) จุดเดนของการบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ (สํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา) ที่ประทับใจผูประเมิน

ประชาชน 57 ราย หรือรอยละ 5.5 เห็นวา ความกระตือรือรน และต้ังใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ เปนจุดเดน ตัวอยางขอคิดเห็น “เจาหนาที่ใหบริการดีมาก
กระตือรือรนใหความชวยเหลือดี” “เจาหนาที่ต้ังใจตอบคําถามดีมาก” เปนตน

3) จุดที่ควรปรับปรุงของการบริการของกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
ประชาชน 256 ราย หรือรอยละ 24.6 เห็นวา ควรปรับปรุงที่จอดรถ ตัวอยางขอคิดเห็น

เชน “วนหาที่จอดรถนานมาก ก็ไมสามารถจอดได ไมมีความสะดวก” และ “ที่จอดรถนอยมาก
เกินไป ควรปรับปรุง” เปนตน

ประชาชน 154 ราย หรือรอยละ 14.8 เห็นวา ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ
รายละเอียดขอมูลเอกสารที่จําเปนในการขอทําหนังสือเดินทาง  ตัวอยางขอคิดเห็น คือ “เห็นเขาวา
ใชแคบัตรประชาชน ทําไมขอเอกสารอ่ืนดวย” หรือ “เวลาโทรมาบอกขอบัตรประชาชน มาถึงขอ
เยอะแยะไปหมด” เปนตน

4) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ประชาชน 15 ราย เห็นวาควรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับเอกสารจําเปนที่ตองนําไป

แสดงใหเจาหนาที่ตรวจสอบใหมากกวาน้ี ตัวอยางขอคิดเห็น เชน “ชวยประชาสัมพันธให
ประชาชนรูมากกวาน้ี วาตองเตรียมอะไรมาบาง”
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3.2 การสัมภาษณเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ใหบริการ ในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ในชวงตุลาคม 2553 –มีนาคม 2554 รวม 20 ราย แบงเปนเจาหนาที่ที่เปนลูกจางของ
กระทรวงการตางประเทศ 10 ราย และเจาหนาที่บริษัทจันวานิช ซึ่งเปนบริษัทเอกชนที่กระทรวง
การตางประเทศจางเหมา เพื่อเปนผูรับคํารองในการขอมีหนังสือเดินทางของประชาชน จํานวน 10
ราย คําถามที่ใชในการสัมภาษณ คือ

1) ทานเห็นวา ปญหาใดเปนปญหาหลักของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
ที่มีผลกระทบตอการบริการประชาชน ทําใหการบริการของสํานักงานไมเปนที่พึงพอใจ

2) ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน
ผลจากการสัมภาษณ สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี
1) เจาหนาที่ 20 ราย หรือรอยละ 100 เห็นวา ที่จอดรถไมเพียงพอทําใหประชาชนไม

พอใจ ทุกรายเห็นวา เปนปญหาที่แกไขไมได นอกจากยายไปเปดสํานักงานที่อ่ืน
2) เจาหนาที่ 18 ราย หรือรอยละ 90 เห็นวา ประชาชนมารับบริการพรอมกันในชวงหยุด

พักกลางวัน และวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดของเอกชน เชนวันแรงงาน วันหยุดตรุษจีน ทําให
เกินกําลังที่จะบริการ และสถานที่ไมพอรองรับ แตไมมีขอเสนอแนะ โดยใหกรมการกงสุลเปนผู
ตัดสินใจหาแนวทางแกไข

3.3 ประสบการณตรงของผูศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
จากประสบการณของผูศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

ในฐานะหัวหนาสํานักงาน ผูศึกษาพบวา
1) อาคารมีที่จอดรถนอยเกินไป กลาวคือ มีบริเวณที่ใชเปนที่จอดรถไดประมาณ 40 คัน

สําหรับที่ผูไปติดตอราชการที่สํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลาและเปนบริเวณเดียวกับที่
ประชาชนที่ไปติดตอสํานักงานอ่ืน เชน กระทรวงวัฒนธรรม  ธนาคาร และบริษัทเอกชนที่เชา
อาคารเดียวกันน้ีเขาจอด

2) หองสุขาสําหรับประชาชนที่ไปติดตออยูตางชั้นกับสํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลา
และมีไมมากนัก ประมาณ 8 หองสําหรับชาย 8 หองสําหรับหญิง ทําใหประชาชนที่มาติดตอที่
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ซึ่งต้ังอยูชั้นใตดินไมสะดวก

3) พื้นที่ของสํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลาสามารถรองรับประชาชนในคราว
เดียวกันโดยไมแออัดจนเกินไป ไดประมาณ 150 รายเทาน้ัน
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4) จํานวนประชาชนที่ไปรับบริการมีความแตกตางกันมาก ในแตละวันและชวงเวลา
เน่ืองจาก ประชาชนจํานวนมาก ใชเวลาพักเที่ยง หรือวันหยุดตางๆที่มิใชวันหยุดราชการ อาทิ วัน
แรงงาน วันตรุษจีน วันหยุดธนาคาร เปนตน มาทําหนังสือเดินทาง ทําใหประชาชนตองรอรับ
บริการนาน

5) กรมการกงสุล บริษัทจันวานิช และเจาหนาที่รับโทรศัพทของสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา มักจะตองการประชาสัมพันธวา การติดตอขอทําหนังสือเดินทางเปนเร่ือง
งาย เพียงประชาชนนําบัตรประชาชนที่ยังมีอายุการใชงาน มาแสดง ก็จะสามารถทําหนังสือเดินทาง
ได  โดยไมเนนและย้ําเทาที่ควรวา ยกเวนในกรณีใดบาง นอกจากน้ี ในการรับโทรศัพทของ
เจาหนาที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา รวมทั้งเจาหนาที่รับโทรศัพทของกรมการ
กงสุล เมื่อมีผูโทรศัพทไปสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร มักไมคอยสอบถามรายละเอียดของ
ผูที่จะทําหนังสือเดินทาง เพื่อสามารถใหคําตอบที่เหมาะสมในกรณีที่มีประเด็นเฉพาะ มักจะตอบ
เพียงวา “ใชบัตรประชาชนอยางเดียวคะ”

การแจงขอมูลในเว็บไซดของกรมการกงสุล ซึ่งเปนการประชาสัมพันธรวมศูนย  ก็
มิไดเนนเทาที่ควร ประชาชนที่อานขอมูลที่ประชาสัมพันธในเว็บไซดไมละเอียด จึงไมไดเตรียม
เอกสารหรือเตรียมตัวดานอ่ืนเชน ไปขอมีบัตรประชาชนใหม หากบัตรที่ถืออยู  สําหรับเอกสารบาง
ประเภท ประชาชนสามารถไดรับการยกเวนไมตองแสดงในวันขอทําหนังสือเดินทาง โดยแสดงใน
วันมารับเลมได แตมีเอกสารบางประเภท ที่ผูขอมีหนังสือเดินทางตองแสดงต้ังแตวันขอทําหนังสือ
เดินทาง เน่ืองจากอาจมีประเด็นทางกฎหมาย ที่เกิดการฟองรองกันภายหลังได โดยเฉพาะในกรณี
ผูที่เลี้ยงดูผูเยาว แตตามกฎหมายไมมีอํานาจในการปกครอง  เปนผูนําผูเยาวไปขอมีหนังสือเดินทาง
และแจงวา พรอมจะลงนามในสัญญากับกระทรวงการตางประเทศ และ ยินดีชดใชคาเสียหาย หาก
ผูเยาวกระทําผิด และมีผลกระทบ เกิดคาเสียหายขึ้น พรอมทั้งแจงวา อนุญาตใหผูเยาวเดินทางไป
ตางประเทศ แตผูอนุญาตไมมีสิทธิ์อนุญาตตามกฎหมาย  จึงไมสามารถแสดงเอกสารการปกครอง
ผูเยาวได เมื่อไมไดรับอนุโลมใหขอมีหนังสือเดินทางได จนกวาศาลครอบครัวและเยาวชนกลาง
พิจารณามีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจในการปกครองผูเยาว จึงทําใหเกิดความไมพอใจ

6) การแบงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาใน
สวนของลูกจางของกระทรวงการตางประเทศ เปนการแบงตามฝาย  โดยมีหัวหนาสํานักงานกํากับ
ดูแล มีทั้งหมด 6 ฝาย (ภาพที่ 3) ไดแก
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ภาพท่ี 3 การแบงงานตามหนาท่ีของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา

6.1) ฝายตรวจเอกสารและใหบัตรคิว เจาหนาที่ในฝายน้ีจะตรวจเอกสารที่ประชาชน
นํามาแสดง โดยปกติเอกสารที่ประชาชนที่บรรลุนิติภาวะแลว จะตองนํามาแสดงคือ บัตรประชาชน
ที่มีอายุการใชงานและอยูในสภาพสมบูรณไมชํารุด หากยังไมบรรลุนิติภาวะจะตองมีผูมีอํานาจใน
การปกครองมาลงนามเอกสารใหผูเยาวน้ัน  หากเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารเปนที่เรียบรอยแลว จะ
ดําเนินการลงเลข 13 หลักที่ปรากฏในบัตรประชาชน ในคอมพิวเตอร เพื่อสงขอมูลลวงหนาใหศูนย
ตรวจสอบประวัติและขอมูลบุคคล ซึ่งต้ังอยูที่กรมการกงสุลตรวจสอบวา เปนบุคคลตองหาม
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือไม  ซึ่งในขั้นตอนน้ี ประชาชนไมตองรอทราบผล  เจาหนาที่จะ
ใหบัตรคิวเพื่อรอรับบริการตอในฝายบันทึกขอมูลไดทันที

6.2) ฝายบันทึกขอมูลหนังสือเดินทาง เมื่อถึงคิวของตน ประชาชนจะเดินเขาไปยัง
ฝายบันทึกขอมูล เพื่อวัดสวนสูง และพบเจาหนาที่เพื่อบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร ในขั้นตอนน้ี
เจาหนาที่จะถายรูปประชาชนที่จะใชพิมพลงในหนังสือเดินทาง และประชาชนจะประทับน้ิวชี้ขวา
ลงบนเคร่ืองอานเอกลักษณบุคคลจากน้ิว เพื่อบันทึกเอกลักษณของบุคคลดังกลาวในขอมูลหนังสือ
เดินทาง  เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะใหเอกสารเพื่อนําไปชําระเงิน สําหรับฝายน้ี
เปนเพียงฝายเดียวใน 6 ฝายที่เจาหนาที่ของบริษัทจันวานิชปฏิบัติงาน โดยไมมีลูกจางของกระทรวง
การตางประเทศเขาไปปฏิบัติหนาที่ แตหัวหนาสํานักงานมีหนาที่กํากับดูแลเชนกัน

6.3) ฝายการเงิน ประชาชนจะนําเอกสารที่ไดจากฝายบันทึกขอมูลไปชําระเงินและ
รับใบเสร็จเพื่อนํามารับเลมหนังสือเดินทางวันในอีก 2 วันทําการ หรือหากชําระเงินคาไปรษณีย
เพิ่มเติม สํานักงานจะจัดสงหนังสือเดินทางไปใหทางไปรษณีย

6.4) ฝายจายเลมหนังสือเดินทาง หลังจากที่ไดเดินทางมาทําหนังสือเดินทางแลว 2
วันทําการ แตไมเกิน 90 วันทําการ ประชาชนสามารถมารับหนังสือเดินทางของตนได ยกเวน
ผูที่ขอใหสํานักงานจัดสงหนังสือเดินทางไปใหทางไปรษณีย

หัวหนาสํานักงาน

ฝายตรวจเอกสาร
และบัตรคิว

ฝายบันทึกขอมูล ฝายการเงิน ฝายจายเลม ฝายนิติกร ฝายสารบรรณ
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6.5) ฝายนิติกร ประชาชนสามารถขอใหเจาหนาที่ รับรองวา ตนเคยถือหนังสือ
เดินทางเลขที่ใดในหนังสือเดินทางเลมใหม กรณีน้ีแลวแตความประสงคของ แตละบุคคล จะทําก็
ได หรือไมทําก็ได

6.6) ฝายสารบรรณ มีหนาที่จัดการดานธุรการของสํานักงาน และเปนเจาหนาที่รับ
โทรศัพท

การแบงงานดังกลาวมีขอดีขอเสียตามที่ Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ระบุ
คือ เจาหนาที่มีประสิทธิภาพสูง เชี่ยวชาญสูง ประสานงานในฝายดี แต ระหวางฝายไมดี และ
เจาหนาที่มีวิสัยทัศนแคบ ซึ่งในสวนของสํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลา จากการแบงงาน
ดังกลาว  ทําใหเจาหนาที่มีความเคยชินที่จะอยูในฝายเดิมๆ ไมสับเปลี่ยนหนาที่  ไปฝายอ่ืน
เจาหนาที่สวนใหญไมสามารถทํางานในฝายอ่ืนได  เมื่อเกิดปญหาขาดเจาหนาที่ในบางฝาย จํานวน
บุคคลที่จะชวยฝายอ่ืนมีไมมาก และหากผูที่สามารถทํางานไดในหลายฝายไมไดมาปฏิบัติหนาที่ใน
วันน้ันๆ  ก็ทําใหการปฏิบัติงานไมคลองตัวเทาที่ควร

3.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลการสัมภาษณเจาหนาท่ีสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา และประสบการณตรงของผูศึกษา

ผลการศึกษาวิเคราะหแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน การสัมภาษณเจาหนาที่
และประสบการณตรงของผูศึกษา   พบวา สอดคลองกับสมมุติฐานที่วา ปญหาดานระบบงาน เปน
ปญหาหลักในสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา และหากแกไขปญหาน้ีได ประชาชน
จะพึงพอใจในบริการของสํานักงาน อยางไรก็ตาม การศึกษาวิเคราะหชี้ใหเห็นวา ปญหาดาน
ระบบงานไมไดเปนปญหาหลักของสํานักงานแตเพียงปญหาเดียว แตมีปญหาอ่ืนที่เปนปญหาหลักที่
มีความสําคัญอีกดวย โดยปญหาที่อยูในลําดับที่สูงที่สุด คือ ปญหาดานกายภาพของสํานักงาน และ
ปญหาหลักที่มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ ไดแก ปญหาดานระบบงาน และปญหาดานการ
ประชาสัมพันธขอมูล โดยสามารถเรียงลําดับปญหาหลักในสํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลาได
ดังน้ี

3.4.1 ปญหาดานกายภาพ ที่จอดรถ หองสุขา ที่น่ังพักรอไมเพียงพอ สถานที่คับแคบ
3.4.2 ปญหาดานระบบงาน การบริการลาชา ในชวงเวลาพักเที่ยง หรือ ในวันหยุดนักขัต

ฤกษ ที่ประชาชนไดหยุดงานแตสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเปดใหบริการ
3.4.3 ปญหาดานประชาสัมพันธ ประชาชนไมทราบขอมูลเอกสารที่จําเปนสําหรับการ

ทําหนังสือเดินทางในกรณีที่มีประเด็นเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีผูเยาวหรือผูที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะปนผูขอทําหนังสือเดินทาง
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3.5 การวิเคราะหตามแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จากการประมวลผลสํารวจ ผลการสัมภาษณและประสบการณตรงของผูศึกษาจนกระทั่ง

สรุปไดวา ปญหาที่แทจริงและเปนปญหามากที่สุดที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
ประสบคือเ ร่ืองใด ผูศึกษาจึงนําขอเท็จจริงที่พบ มาวิ เคราะหตามแนวทาง การวิ เคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ใน 3 ประเด็นดังกลาว ดังน้ี

3.5.1 ปญหาทางกายภาพ ไดแก ที่จอดรถ หองสุขา ที่น่ังพักรอไมเพียงพอ และ สถานที่
คับแคบ

จุดออน
อาคารธนาลงกรณ บริเวณชั้นใตดิน ซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

ปนเกลา มีจํานวนหองนํ้า และพื้นที่สําหรับใชเปนที่จอดรถ ที่น่ังพักรอจํากัด  และสถานที่คับแคบ
ไมสามารถขยายได ซึ่งประเด็นน้ีเปนประเด็นที่เปนปญหาหลักของสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลา จะเห็นไดวา ประชาชนที่มารับบริการไมประทับใจบริการต้ังแตจุดแรกแลว

จุดแข็ง
ที่ต้ังของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ณ อาคารธนาลงกรณ  ต้ังอยูในทําเลที่เปน

ประโยชนกับประชาชนจํานวนมากในเร่ืองการเดินทาง เน่ืองจากประชาชนเดินทางไปมาสะดวก มีรถ
ประจําทางหลายสาย ไมวาจะเดินทางจากฝงพระนคร หรือธนบุรีและมีสถานีจอดรถตูจากนครปฐม
สุพรรณบุรี และราชบุรี ในบริเวณใกลเคียงโดยรองรับประชาชนและหนวยราชการที่อยูบริเวณฝงธนบุรี
ทั้งหมด รวมทั้งกรุงเทพมหานครชั้นใน ซึ่งไมสะดวกเดินทางไปทําหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลที่
ต้ังอยูถนนแจงวัฒนะ หรือสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา ซึ่งต้ังอยูในหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล สาขาบางนา นอกจากน้ี สํานักงานยังรองรับการใหบริการประชาชนในจังหวัดใกลเคียงไดแก
จังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี เปนตน ซึ่งจุดแข็งน้ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในประเด็นที่วา ประชาชนจะตองไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ซึ่งเปนเปาหมายที่ระบุไวในมาตรา 6 ขอ 6
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

โอกาส
อาคารธนาลงกรณซึ่งกระทรวงการตางประเทศใชเปนที่ต้ังสํานักงานหนังสือ

เดินทางชั่วคราวปนเกลา ต้ังอยูใกลหางสรรพสินคาพาตา สาขาปนเกลา เซ็นทรัลสาขาปนเกลาและ
ต้ังฮ่ัวเส็ง ธนบุรี ตลอดจนใกลกับวัดหลายแหง เชนวัดอาวุธสิกตาราม และ วัดดุสิตวนาราม เปนตน
เพื่อเปนการผอนคลายปญหาที่จอดรถ ประชาชนสามารถนํารถไปจอดในหางสรรพสินคาหรือวัด
ใกลเคียงได ทั้งน้ีรวมถึงการหาที่น่ังพักรอ และใชหองสุขา
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ขณะน้ี กระทรวงการตางประเทศ มีนโยบายใหกรมการกงสุลดําเนินการเพื่อเปด
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ในเร็ววันน้ี ดังน้ัน เมื่อมีการเปด
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มขึ้นแลว ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่ื นๆ นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานครก็จะไมจําเปนตองเดินทางมาขอมีหนังสือเดินทางที่สํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลา จํานวนผูมาขอรับบริการจะลดลง จนกระทั่งพื้นที่ที่สํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลาเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนของผูมาใชบริการ

ขอจํากัด
หากประสงคจะเชาอาคารอ่ืนที่มีขนาดใหญกวาเดิมและอยูในบริเวณใกลเคียงกับ

พื้นที่ที่อาคารธนาลงกรณ ต้ังอยู เปนเร่ืองเปนไปไดนอยมาก  เน่ืองจาก จากการสํารวจพื้นที่บริเวณ
ถนนบรมราชชนนีและถนนปนเกลา นครไชยศรี ไมพบ อาคารที่มีขนาดพื้นที่รองรับประชาชนเปน
จํานวนมากถึง 300 รายขึ้นไป ในเวลาเดียวกัน แมในหางสรรพสินคาซึ่งมีที่จอดรถเปนจํานวนมาก
ก็ไมสามารถจัดหาพื้นที่ที่มีขนาดใหญเชนน้ีใหเชาได ซึ่งเปนเหตุผลที่ เมื่อประมาณ 4-5 ปที่ผานมา
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลายายออกจากหางสรรพสินคาแหงหน่ึงมาเชา อาคาร
ธนาลงกรณ เน่ืองจากมีขนาดพื้นที่ใหเชาใหญกวา

นอกจากน้ี หากการเปดสํานักงานชั่วคราวเพิ่มเติมไปยังทุกจังหวัดลาชาและมี
อุปสรรค จะทําใหเกิดการชะงักงันในเร่ืองการระบายใหประชาชนสามารถเดินทางไปขอทําหนังสือ
เดินทางในพื้นที่ใกลเคียงกับที่พักอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี เปนตน ประชาชนในพื้นที่ดังกลาวก็จะยังคงเดินทางมาทําหนังสือเดินทางที่สํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเชนเดิม ปญหาขนาดพื้นที่บริการ โดยเฉพาะที่จอดรถนอย ที่พักรอ
คับแคบ หองสุขานอยเกินไปของอาคารสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา จะยังคงอยู
ตอไป

3.5.2 ปญหาดานระบบงาน การบริการลาชา ในชวงเวลาพักเที่ยง หรือ ในวันหยุดนักขัต
ฤกษ ที่ประชาชนไดหยุดงานแตสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเปดใหบริการ

จุดออน
จํานวนผูขอรับบริการเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ แตจํานวนเจาหนาที่มีเทาเดิม เน่ืองจาก

ผูขอรับบริการมาพรอมกันในชวงเวลาหน่ึง  ทําใหยากตอการบริหารจัดการการใหบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงพักเที่ยง ซึ่งเจาหนาที่ตองพักทานอาหารกลางวันดวยเชนกัน

จุดแข็ง
เจาหนาที่มีความชํานาญงานในหนาที่ ทําใหสามารถใหบริการไดรวดเร็ว
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เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ทําใหประชาชนเขาใจและ
ตระหนักวา การรอรับบริการนาน เกิดจากจํานวนประชาชนที่มากเกินกําลังของเจาหนาที่

โอกาส
วันหยุดนักขัตฤกษ เชนวันตรุษจีน หรือวันหยุดธนาคาร และวันแรงงาน หรือ

แมกระทั่งชวงเวลากอนวันหยุดสงกรานตหรือวันหยุดยาวอ่ืนๆ เปนวันที่มีกําหนดวันที่ที่แนนอน
ทําใหสามารถบริหารจัดการไดลวงหนา เชน ขอใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยงการลาหยุดในวันดังกลาว
ยกเวนเหตุสุดวิสัย

ขอจํากัด
ปญหาสถานที่คับแคบ หองสุขานอย และที่จอดรถไมพอเพียงทําใหประชาชนไม

พอใจ การรอรับบริการที่ยาวนานยิ่งเพิ่มความไมพอใจของประชาชนมากขึ้น
การที่เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในฝายของตน ทําใหการบริหารจัดการสลับ

เจาหนาที่จากฝายอ่ืนเพื่อเพิ่มจํานวนผูปฏิบัติงานในฝายที่มีความจําเปนตองใชเฉพาะหนา เปนเร่ือง
ยาก เชนการมอบหมายใหเจาหนาที่จากฝายจายเลม ซึ่งมีประชาชนมารอรับบริการนอยในชวงน้ัน
ไปชวยฝายตรวจเอกสารและแจกบัตรคิว ซึ่งมีประชาชนรอรับบริการจากฝายน้ันเปนจํานวนมาก
ทําไดยาก

3.5.3 ปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล ประชาชนไมทราบขอมูลเอกสารที่จําเปน
สําหรับการทําหนังสือเดินทางในกรณีที่มีประเด็นเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กรณีผูเยาวหรือผูที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ

จุดออน
ยกเวนกรณีมีผูโทรศัพทมาสอบถามขอมูลโดยตรงที่สํานักงานหนังสือเดินทาง

ชั่วคราวปนเกลา กลาวไดวา การประชาสัมพันธเร่ืองการทําหนังสือเดินทางเปนการประชาสัมพันธ
รวมศูนย กรมการกงสุลเปนผูจัดทํา และเผยแพรขอมูลทางเว็บไซดของกรมการกงสุล การแกไข
จุดบกพรองและปรับขอมูลตองดําเนินการโดยสวนกลาง คือกรมการกงสุล ไมใชสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา

จุดแข็ง
ขณะที่การประชาสัมพันธเร่ืองการทําหนังสือเดินทางเปนการประชาสัมพันธรวม

ศูนยเปนจุดออน ประเด็นเดียวกันน้ีก็เปนจุดแข็งดวยเชนกัน เน่ืองจากการรวมศูนย  ทําใหการ
ประชาสัมพันธมีทิศทางเดียวกัน การแกไขจุดบกพรองและปรับขอมูลในการประชาสัมพันธทําได
งาย ในจุดเดียว หากมีการรวมมือโดยใกลชิดระหวางกรมการกงสุลกับสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลาในการวางกลยุทธประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัดของสํานักงาน
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โอกาส
โดยที่การทําหนังสือเดินทางเปนเร่ืองที่อยูในความสนใจของประชาชน การ

ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ใหประชาชนเตรียมเอกสาร แกไขปญหาเฉพาะตัวกอน ที่จะไปทํา
หนังสือเดินทาง โดยผานทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ จะไดรับความ
รวมมือจากสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ และบริษัทสื่อสิ่งพิมพตางๆ เปนอยางดี และโดยที่กระทรวง
การตางประเทศมีสถานีวิทยุสราญรมย ก็จะสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธได
เปนอยางดี

การประชาสัมพันธรวมศูนยของกรมการกงสุลไมมีนโยบายปดกั้นขอมูลที่
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเสนอความเห็นไป ดังน้ัน การขอใหกรมการกงสุล
เพิ่มเติมขอมูลที่สํานักงานเห็นวา อาจทําใหการประชาสัมพันธมีความสมบูรณขึ้นได จึงมีความ
เปนไปได

ขอจํากัด
บอยคร้ังที่ในการใหขอมูลทางโทรศัพท  เจาหนาที่ไมสามารถใหขอมูลการเตรียม

เอกสารไดถูกตองรอยเปอรเซ็นต เน่ืองจาก รายละเอียดที่ชัดเจนปรากฏในเอกสาร แตประชาชน
ไมอาจอธิบายโดยวาจาไดโดยละเอียดวา ประชาชนรายน้ันซึ่งมีกรณีเฉพาะ ขาดเอกสารใด เชน
ประชาชนรายหน่ึง แจงทางโทรศัพทระหวางการสอบถามขอมูล วา ตนมีอํานาจในการปกครอง
ผูเยาว เจาหนาที่จึงแจงวา ถาเปนเชนน้ัน สามารถนําผูเยาวมาขอทําหนังสือเดินทางได เมื่อมาถึง
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ปรากฏวา ประชาชนรายน้ัน มี เอกสารการจายคาเลา
เรียนผูเยาวที่ออกใหโดยโรงเรียนที่ผูเยาวศึกษาอยูเทาน้ัน ซึ่งไมอาจใชเปนหลักฐานในกรณีน้ีได

การใหขอมูลทางเว็บไซด หรือสื่อตางๆ ไมสามารถครอบคลุมรายละเอียดของ
กรณีปญหาของประชาชนที่มีกรณีเฉพาะแตละราย เน่ืองจากแตละรายมีรายละเอียดปลีกยอย ซึ่ง
บางคร้ังเหมือน บางคร้ังแตกตาง ตัวอยางเชน ผูเยาวรายหน่ึงอยูกับมารดาซึ่งไมไดจดทะเบียนสมรส
กับบิดาของผูเยาว ในกรณีน้ี มารดาผูเยาวมีอํานาจในการปกครองผูเยาวรอยเปอรเซ็นต สามารถนํา
ผูเยาวมาทําหนังสือเดินทางแตเพียงผูเดียวได โดยบิดาไมตองลงนามในเอกสารใดๆ อีกกรณีหน่ึง
ผูเยาวอยูกับมารดา แตมารดาจดทะเบียนสมรสกับบิดาของผูเยาว แมจะหยารางกันในภายหลัง  ตาม
กฎหมายแลว ผูมีอํานาจในการปกครองผูเยาว คือบิดาและมารดา ในกรณีน้ีผูมีอํานาจในการลงนาม
ยินยอมใหผูเยาวมีหนังสือเดินทางและยินยอมชดใชคาเสียหายใหกระทรวงการตางประเทศ กรณี
ผูเยาวทําใหเกิดความเสียหายในตางประเทศ จึงเปนบิดาและมารดาของผูเยาว
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3.6 การวิเคราะหตามแนวคิด Model for Public Service Development
ในผลการศึกษาวิจัย เร่ืองกลยุทธการพัฒนางานบริการหนังสือเดินทาง ของนายทรงพล

สุขจันทร ในป 2551 ไดเสนอแนะ ใหมีการประชาสัมพันธสื่อสารกับประชาชน เพื่อทําความเขาใจ
แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบและลดชองวางการสื่อสารระหวางหนวยงานกับประชาชน และใหมี
ชองทางการสื่อสารกับประชาชนอยางสม่ําเสมอโดยใหมี คณะทํางานดานประชาสัมพันธ2

สําหรับประเด็นปญหาของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาไมวาจะเปนดาน
กายภาพ ดานการประชาสัมพันธขอมูล และดานระบบงาน ผูศึกษาเห็นวา การแกไขปญหาทั้ง
สามดาน สามารถใชชองทางการประชาสัมพันธได โดยในสวนปญหาดานกายภาพ แมไมสามารถ
แกไขไดแตสามารถลดแรงกดดัน และความไมพอใจของประชาชนไดโดยการประชาสัมพันธ
ขอจํากัดใหประชาชนทราบลวงหนา สําหรับปญหาดานประชาสัมพันธขอมูลและปญหาดานระบบ
การประชาสัมพันธเปนแนวทางสําคัญที่จะแกไขปญหาได ผูศึกษาเห็นดวยกับขอเสนอของ
นายทรงพลที่ใหมีการต้ังคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ แตควรมีเจาหนาที่ของสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเขารวมอยูในคณะทํางานดังกลาว ซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับขอมูลที่จะ
ประชาสัมพันธ หากไมมีผูแทนของสํานักงานในคณะทํางาน อยางนอยที่สุด สํานักงานควรจะมี
ชองทางในการจัดสงขอมูลที่ประสงคจะประชาสัมพันธ และในการประชาสัมพันธ คณะทํางาน
และกรมการกงสุลควรสรางพันธมิตรและรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อประชาสัมพันธขอมูลที่ตองการเผยแพร

สําหรับประเด็นเร่ืองการเตรียมขอมูลเอกสารที่จําเปนสําหรับการขอทําหนังสือเดินทาง
ผูศึกษาเห็นดวยกับขอเสนอแนะในการศึกษาขยายผลแนวคิด Model for Public Service
Development ดังกลาวขางตน ซึ่งไดรับการนําเสนอในรายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ืองการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการงานกงสุลในตางประเทศ ในป 2553 ของนายชัยเลิศ หลิม
สมบูรณ ที่เห็นวาการบริการควรมีความถูกตองตามกฎระเบียบรอยละ 1003 เน่ืองจากตามขอเท็จจริง
แลว ผูศึกษาพบวา การดําเนินการบางประการในเร่ืองการใหบริการหนังสือเดินทาง มีเร่ืองกฎหมาย
เขามาเกี่ยวของดวย ตัวอยางเชน หากบุคคลที่ไมมีอํานาจปกครองผูเยาวลงนามในเอกสารอนุญาต
ใหผูเยาวเดินทางไปตางประเทศได และเจาหนาที่ดําเนินการออกหนังสือเดินทางใหผูเยาว ตอมาผูมี
อํานาจปกครองผูเยาวอาจฟองรองเจาหนาที่ผูดําเนินการออกหนังสือเดินทางเปนจําเลยในขอหามี
สวนชวยใหบุคคลในปกครองเดินทางไปตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจากตน

2 ทรงพล สุขจันทร, (2551), อางแลว, หนา 58.
3 ชัยเลิศ หลิมสมบูรณ, (2546), หนา 2-3.
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สําหรับในดานประชาสัมพันธขอมูล นายชัยเลิศเห็นวา สิ่งสําคัญของการบริการกงสุลที่
เปนที่พึงพอใจคือ การที่ผูไปติดตอมีขอมูลและความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ มีความ
คาดหวังที่ถูกตองจากเจาหนาที่ผูใหบริการ และมีเอกสารจําเปนครบถวน การประชาสัมพันธให
ขอมูลในเร่ืองดังกลาวจึงตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการประชาสัมพันธผานเอกสาร เว็บไซด
แบบมีปฏิสัมพันธ 2 ทาง ไปรษณียอีเล็กโทรนิกส และการรับโทรศัพท ทั้งน้ี ผูศึกษาเห็นวา ในสวน
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เร่ืองการประชาสัมพันธขอมูล  สํานักงาน
และกรมการกงสุลสามารถใชสื่อตางๆ ตลอดจนสถานีวิทยุสราญรมยภายใตการกํากับดูแลของกรม
สารนิเทศเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองไดเปนอยางดี

3.7 การนําแนวคิด ดานการบริหารจัดการมาเพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหา
ปญหาตางๆ ที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาประสบ สามารถใชการบริหาร

จัดการเขามาชวยเพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหาได  บทบาทของผูนําหรือหัวหนาสํานักงานมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง Stephen P. Robbins และ Mary Coulter มีความเห็นเกี่ยวกับหนาที่การ
จัดการ (Management Functions) วา ผูบริหารในทุกองคการและทุกระดับจะตองมีหนาที่ในฐานะ
ของผูบริหาร 4 ประการ4 ไดแก การวางแผน การจัดการองคการ การนํา และการควบคุม

3.7.1 การวางแผน (Planning) คือการกําหนดเปาหมาย กําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายรวมทั้งการรวบรวมและประสานงานกิจกรรมตางๆ ในที่น้ี สามารถวิเคราะหตามแนวทาง
น้ีไดดังน้ี

1) ปญหาดานกายภาพ ผูนําหรือหัวหนาสํานักงานกําหนดกลยุทธเพื่อใหประเด็น
ขอจํากัดดานกายภาพที่สํานักงานมีอยู เปนสิ่งที่ประชาชนยอมรับได เมื่อเปรียบเทียบปญหากับทําเล
ที่ต้ัง โดยการชี้ใหเห็นวา ขอดีของสถานที่ต้ัง คืออยูในทําเลที่สะดวกกับการเดินทาง มีรถประจําทาง
หลายสาย ที่ต้ังไมซับซอน หางาย ในเร่ืองน้ีหัวหนาสํานักงานสามารถดําเนินการประสานกรมการ
กงสุล เพื่อชวยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อแจงใหประชาชนทราบถึงขอดีและขอจํากัดทางดาน
กายภาพของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เมื่อประชาชนไดทราบขอเท็จจริงลวงหนา
เกี่ยวกับปญหาที่จอดรถ ก็อาจนํารถไปจอดบริเวณใกลเคียง หรือใชรถรับจางสาธารณะ หรือรถ
ประจําทาง ในเร่ืองหองสุขาและที่พักรอเชนกัน หากประชาชนทราบลวงหนาวา สํานักงานมีพื้นที่
บริการสําหรับประชาชนจํานวนเทาใด ประชาชนจะมีความเขาใจมากขึ้น  และคาดหวังนอยลง
ความไมพึงพอใจจะลดนอยลง เปนการลดแรงกดดันไดเปนอยางดี

4 วิรัช สงวนวงศวาน, (2546), หนา 23.
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2) ปญหาดานระบบงาน หัวหนาสํานักงานวางกลยุทธโดยการจัดใหเจาหนาที่
ฝกงานนอกฝายเพื่อแกไขปญหาการทํางานที่เจาหนาที่เคยชินกับการทํางานในฝายเดิม ไมมีความ
เชี่ยวชาญงานในฝายอ่ืน ทําใหไมสามารถจัดเจาหนาที่เพิ่มเติมในฝายอ่ืนที่มีความจําเปนและ
ตองการกําลังคนเสริม ผูศึกษาไดทดลองใชวิธีน้ี ขณะที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา ซึ่งแกไขปญหาไดดีมาก และทําใหเจาหนาที่แตละรายมีความรูกวางขึ้น
เปนการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับมาตรา 11 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจแหงรัฐ ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ.
2546 การบริหารราชการแผนดินที่สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่พัฒนาตนเอง

อยางไรก็ดี ในการแกไขปญหาดวยวิธีการจัดเจาหนาที่ฝายอ่ืนเสริมในฝายที่
ขาด หัวหนาสํานักงานตองระมัดระวังใหเจาหนาที่มีขอมูลการทํางานในฝายที่ตนไดรับมอบหมาย
ไปชวยที่เพียงพอตอการทํางานดวย โดยจากประสบการณตรง ระหวางปฏิบัติหนาที่หัวหนา
สํานักงาน ผูศึกษาจะติดตามสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ และแจงให
เจาหนาที่ของสํานักงานทราบในการประชุมแตละคร้ัง ตลอดจนหารือถึงแนวปฏิบัติตางๆ กับ
ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบ และเมื่อไดรับทราบ
ขอมูลหรือแนวปฏิบัติแลว ก็จะเปนผูประสานขอมูล ใหกับเจาหนาที่ในสํานักงานทราบเพื่อปฏิบัติ
หรือเพื่อเปนขอมูล ตัวอยางเชน ประชาชนรายหน่ึงนําครุยเนติบัณฑิตมาเพื่อสวมใสขณะถายรูปลง
หนังสือเดินทาง ซึ่งเจาหนาที่บันทึกขอมูลแจงวา ไมเคยพบกรณีดังกลาว ดังน้ัน ผูศึกษาในฐานะ
หัวหนาสํานักงานในขณะน้ัน จึงไดโทรศัพทหารือผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง และเมื่อได
ทราบคําตอบวา ประชาชนสามารถสวมชุดครุยได แตไมอาจสวมหมวกได ก็ไดแจงใหเจาหนาที่ทุก
รายทราบเปนแนวปฏิบัติในกรณีดังกลาวในอนาคต  และเพื่อไมใหการบริการลาชา เพราะเจาหนาที่
ตองหารือแนวทางในการดําเนินการในเร่ืองที่ไมเคยดําเนินการมากอน หรือในเร่ืองที่ตนไมทราบ
เพราะไมไดรับแจงแนวทางจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน

หัวหนาสํานักงานประสานกับกรมการกงสุลใหเผยแพรขอมูลใหประชาชน
ทราบชวงเวลาและวันที่ประชาชนมักไปขอทําหนังสือเดินทาง  เพื่อใหประชาชนมีขอมูลตัดสินใจ
เลือกวันและเวลาที่จะไปขอรับบริการ

ที่ผานมา ผูศึกษาในฐานะหัวหนาสํานักงานไดขอใหเจาหนาที่วางแผนการลา
หยุดพักรอนโดยไมอนุญาตใหลาพักรอนในวันที่ประชาชนจะมาขอรับบริการมาก ยกเวนกรณี
สุดวิสัย นอกจากน้ี ยังไดประสานกับสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา นําเจาหนาที่ไปดู
งานการใหบริการประชาชน เพื่อใหเจาหนาที่ไดเรียนรูดวยตนเองวาสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวแหงอ่ืน ปฏิบัติหนาที่กันอยางไร
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กลยุทธ อีกประการคือการแบงกําลังคนใหพักทานอาหารกลางวันให
สอดคลองกับการมารับบริการของประชาชน คือหากประชาชนมาชวงเวลาใดมากเปนพิเศษ ให
เจาหนาที่พักทานอาหารกลางวันสลับกันโดยขอใหเจาหนาที่จํานวนนอยกวาพักทานอาหารกลางวัน
ในชวงประชาชนมารับบริการมาก

3) ปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล ผูนําหรือหัวหนาสํานักงานวางกลยุทธและ
แนวทางดําเนินการเพื่อใหประชาชนที่ไปติดตอขอทําหนังสือเดินทางมีขอมูลมากที่สุด โดยการ
ประสานกรมการกงสุล ซึ่งเปนศูนยกลางของการประชาสัมพันธใหไดรับทราบปญหาที่ประชาชน
ประสบที่สํานักงานในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร และจัดทําขอมูลมอบใหกรมการกงสุลไว
ใชประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน และเว็บไซด และควรวางกลยุทธรวมกันระหวาง
สํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลา กรมการกงสุล และกรมสารนิเทศซึ่งดูแลสถานีวิทยุสราญรมยให
สถานีวิทยุสราญรมยเผยแพรขอมูลเปนระยะ หรืออาจจัดทํารายการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางให
ประชาชนสอบถามปญหาไดในรายการ รวมทั้งใชเปนเวทีในการประชาสัมพันธขอมูลได
ตลอดเวลา

3.7.2 การจัดการองคการ (Organizing) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการ บุคคลที่จะเปนผูรับผิดชอบและปฏิบัติงาน การจัดโครงสรางองคการ การจัดกลุมงาน
และการกําหนดสายการบังคับบัญชา

1) ปญหาดานกายภาพ และปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรมที่หัวหนา
สํานักงานควรดําเนินการ คือ ประสานกรมการกงสุลในเร่ืองการทําการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ
ที่ เกี่ยวกับสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เมื่อมีการจัดต้ังคณะทํางานดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลดานการกงสุล โดยสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา มอบหมาย
เจาหนาที่รวมในคณะทํางานจัดทําขอมูลเพื่อเผยแพร  ผูแทนของสํานักงานรับนโยบายจากหัวหนา
สํานักงานวา ในการประชาสัมพันธควรบรรจุขอมูลใด และคณะทํางานจัดทําขอมูลแลวเสร็จให
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ตรวจสอบเพื่อเสนอผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง
และรองอธิบดี และอธิบดีกรมการกงสุลพิจารณาตามลําดับกอนเผยแพร

2) ปญหาดานระบบงาน หัวหนาสํานักงานมอบหมายใหเจาหนาที่สารบรรณ
ประสานเจาหนาที่แตละฝายรวมกันจัดตารางการฝกงาน โดยเจาหนาที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไป
ฝกงานในฝายอ่ืน ในวันที่ประชาชนมาขอรับบริการนอย เพื่อเตรียมการสําหรับจัดสรรกําลังคน
รองรับในวันที่ประชาชนมาขอรับบริการมากกวาปกติ

3.7.3 การนํา (Leading) หมายถึงการสั่งการและการจูงใจใหทุกฝายทํางานรวมกันอยาง
เต็มใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
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ในการวางกลยุทธและจัดการองคการเพื่อแกไขปญหาดานกายภาพ ปญหาดาน
ระบบงานและดานการประชาสัมพันธขอมูล หัวหนาสํานักงานในฐานะผูนําองคการตองสั่งการให
เจาหนาที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนงาน โดยจูงใจใหเห็นวา การ
ดําเนินการดังกลาว จะชวยแกไขปญหาที่สํานักงานประสบ เพื่อใหสํานักงานเปนองคการในอุดมคติ
ที่ใหบริการที่เปนที่พึงพอใจแกประชาชนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  ในการสั่งการและจูงใจทุก
คร้ังควรเปนการประชุมรวมกันทั้งสํานักงานในชวงเวลาหลังการใหบริการประชาชน คือ หลังเวลา
15.30 น.

3.7.4 การควบคุม (Controlling) เกี่ยวของกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อให
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว

1) ปญหาดานกายภาพ หัวหนาสํานักงานอาจตรวจสอบผลการแกไขปญหาได
โดยการใชแบบสํารวจเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบวา ภายหลังการประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบลวงหนาเกี่ยวกับขอจํากัดดานกายภาพ และใหขอมูล รถประจําทางสาธารณะที่ผานสํานักงาน
และสถานที่ใกลเคียงสํานักงานซึ่งโดยนัย ประชาชนอาจนํารถไปจอดได น้ัน ประชาชนไดแสดง
ความไมพอใจลดนอยลงหรือไม

2) ปญหาดานระบบงาน หัวหนาสํานักงานตองคอยตรวจสอบวากลยุทธที่วางไว
ไดผลตามเปาหมายหรือไม ประการใด ตัวอยางเชน เมื่อไดมอบหมายใหเจาหนาที่สลับกันฝกงาน
นอกฝาย ใหจัดทําตารางการทํางานนอกฝายใหเจาหนาที่เพื่อไปชวยงานฝายอ่ืน เมื่อมีประชาชนมา
ขอรับบริการมากกวาปกติดวย วิธีน้ีจะตรวจสอบไดวา เจาหนาที่ไดเรียนรูการทํางานนอกฝาย เปน
ผลสําเร็จหรือไม นอกเหนือไปจากการใชวิธีน้ีเพื่อเพิ่มกําลังคนในฝายที่ตองการในขณะน้ัน และ
คอยตรวจสอบวาวิธีการดังกลาวสามารถชวยใหระบบงานเร็วขึ้นหรือไมประการใด

3) ปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล หัวหนาสํานักงานตรวจสอบผลการแกไข
ปญหาไดโดยการสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบเอกสารที่ประชาชนนําไปแสดง
เพื่อขอทําหนังสือเดินทาง รวมทั้งหัวหนาสํานักงานสามารถสังเกตดวยตนเองไดดวยวา ประชาชน
ที่มาติดตอสํานักงานมีปญหาดังกลาวลดนอยลงหรือไม



บทที ่4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 ขอสรุป
จากการศึกษาวิเคราะหแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน การสัมภาษณเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงาน และจากประสบการณตรงของผูศึกษา ตามทฤษฏีและแนวคิดตางๆ ผลการศึกษา
สอดคลองกับสมมุติฐานวา ปญหาดานระบบงานเปนปญหาหลักของสํา นักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลา แตพบอีกดวยวา มีปญหาอ่ืนที่เปนปญหาหลักในสํานักงานอีกสองประการ คือ
ปญหาดานระบบงาน และปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล โดยปญหาดานกายภาพ เปนปญหาหลัก
ที่สําคัญที่สุด และปญหาดานระบบงาน และปญหาดานประชาสัมพันธขอมูลเปนปญหาหลักที่
สําคัญรองลงมาตามลําดับ  ทั้งน้ี ความสามารถในการบริหารจัดการสํานักงานของหัวหนาสํานักงาน
กอปรกับกลยุทธในการประชาสัมพันธ สื่อสารขอมูลที่ตองการเผยแพร รวมทั้งความรวมมือรวมใจ
ของเจาหนาที่ จะชวยในการแกไขปญหาและทําใหการบริการมีผลเปนที่พึงพอใจของประชาชน

4.1.1 ผลการศึกษาจําแนกตามประเด็นปญหา มีดังน้ี
1) ปญหาดานกายภาพ  ไดแก ที่จอดรถ หองสุขา ที่น่ังพักรอไมเพียงพอ สถานที่

คับแคบ อาจกลาวไดวา ปญหาน้ีแกไขไดอยางสิ้นเชิงดวยการจัดหาสถานที่เชาใหม แตอาคารที่ต้ัง
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในปจจุบัน มีขอดีคือ บริเวณที่ต้ังเหมาะสม เน่ืองจากประชาชน
สะดวกในการเดินทาง สามารถรองรับประชาชนและหนวยราชการจากกรุงเทพมหานครชั้นในและ
ธนบุรี ตลอดจนจังหวัดใกลเคียงไดแก นครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี ขณะน้ี ยังเปนการยากที่จะ
จัดหาอาคารอ่ืนที่มีพื้นที่ขนาดที่ใหญพอสําหรับรองรับประชาชนประมาณ 300 ราย ในคราว
เดียวกันได ในบริเวณดังกลาว แมกระทั่งหางสรรพสินคาในบริเวณใกลเคียงก็ไมมีพื้นที่ขนาดที่เปน
ที่ตองการ

ขณะน้ี กระทรวงการตางประเทศมีนโยบายเปดสํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งโดยปริยาย จะลดจํานวนผูมาขอรับบริการที่สํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา ที่มาจากจังหวัดตางๆ ที่ใกลเคียงกับที่สํานักงานต้ังอยู แตหากไมสามารถ
ดําเนินการเปดไดหรือดําเนินการไดแตลาชา ปญหาดังกลาวของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
ปนเกลาในประเด็นดานกายภาพจะยังคงอยูตอไป
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ปจจัยที่ชวยลดความไมพึงพอใจตอปญหาดานกายภาพของสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวปนเกลา คือ อาคารธนาลงกรณซึ่งกระทรวงการตางประเทศเชาใชเปนที่ ต้ัง
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ต้ังอยูใกลหางสรรพสินคา  และวัดหลายแหง ประชาชน
สามารถนํารถไปจอดในหางสรรพสินคาหรือวัดใกลเคียงได ทั้งน้ี รวมถึงการหาที่น่ังพักรอ และใช
หองสุขา และหากประชาชนไดทราบขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัดดานกายภาพของสํานักงานลวงหนาจะ
ชวยลดความคาดหวังที่มีตอสํานักงาน ในเร่ืองที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายดานกายภาพของ
สํานักงาน ก็จะเปนการปองกันไมใหประชาชนเกิดความไมพึงพอใจไดระดับหน่ึง

2) ปญหาดานระบบงาน การบริการลาชา ในชวงเวลาพักเที่ยง หรือ ในวันหยุด
นักขัตฤกษ ที่ประชาชนไดหยุดงานแตสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาเปดใหบริการ

จํานวนผูขอรับบริการเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ แตจํานวนเจาหนาที่มีเทาเดิม  ทํา
ใหยากตอการบริหารจัดการการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงพักทานอาหารกลางวัน อยางไรก็
ดี โดยที่เจาหนาที่มีความชํานาญงานในหนาที่ บริการไดรวดเร็ว กอปรกับความความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงาน ชวยใหประชาชนเขาใจและตระหนักในสถานการณที่เกินกําลังของเจาหนาที่

นอกจากน้ี วันหยุดตางๆ เปนวันที่มีกําหนดวันที่ที่แนนอน ทําใหสามารถ
บริหารจัดการไดลวงหนาสําหรับปจจัยที่เพิ่มความไมพอใจในการรอรับบริการนานของประชาชน
คือปญหาดานกายภาพของสํานักงาน  ยิ่งไปกวาน้ัน การที่เจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในฝาย
ของตน  ทําใหการบริหารจัดการสลับเจาหนาที่จากฝายอ่ืนเพื่อเพิ่มจํานวนผูปฏิบัติงานในฝายที่มี
ความจําเปนตองใชเฉพาะหนา เปนเร่ืองยาก

3) ปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล ประชาชนไมทราบขอมูลเอกสารที่จําเปน
สําหรับการทําหนังสือเดินทางในกรณีที่มีประเด็นเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีผูเยาวเปนผูขอทํา
หนังสือเดินทาง

ปจ จุ บันก า รป ระ ช า สัม พันธ ข อมู ล ก า รทํ า หนั ง สือ เ ดิน ท า ง เปน ก า ร
ประชาสัมพันธรวมศูนยโดยมีกรมการกงสุลเปนผูจัดทําขอมูลประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
ขอมูลผานทางเว็บไซด  ยกเวนกรณีมีผูโทรศัพทสอบถามโดยตรงที่สํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวปนเกลา ทําใหการประชาสัมพันธมีทิศทางเดียวกัน การแกไขจุดบกพรองและปรับขอมูล
ในการประชาสัมพันธทําไดงาย แตโดยที่สํานักงานไมไดเปนผูดําเนินการประชาสัมพันธเอง จึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีการประสานงานระหวางสํานักงานกับกรมการกงสุลในเร่ืองดังกลาว

จากการที่การทําหนังสือเดินทางเปนเร่ืองที่อยูในความสนใจของประชาชน
การประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ใหประชาชนเตรียมเอกสาร แกไขปญหาเฉพาะตัวกอนที่จะไปทํา
หนังสือเดินทาง สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ และบริษัทสื่อสิ่งพิมพตางๆ  จะใหความรวมมือเปน
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อยางดี และโดยที่กระทรวงการตางประเทศมีสถานีวิทยุสราญรมย กระทรวงการตางประเทศจะ
สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธไดดวย

การใหขอมูลทางโทรศัพท ไมสามารถใหขอมูลการเตรียมเอกสารไดถูกตอง
รอยเปอรเซ็นต เน่ืองจาก รายละเอียดที่ชัดเจนตองดูจากเอกสารวา ประชาชนรายน้ันซึ่งมีกรณี
เฉพาะ ขาดเอกสารใด

การใหขอมูลทางเว็บไซด หรือสื่อตางๆ ไมสามารถครอบคลุมรายละเอียดของ
กรณีปญหาของประชาชนที่มีกรณีเฉพาะแตละราย เน่ืองจากแตละรายมีรายละเอียดปลีกยอย ซึ่ง
บางคร้ังเหมือน บางคร้ังแตกตาง

4.1.2 การแกไขปญหา
ปจจัยสําคัญที่จะชวยในการแกไขปญหาที่ เกิดขึ้นในสํานักงานหนังสือเดินทาง

ชั่วคราวปนเกลา ไมวาจะเปนปญหาทางดานกายภาพ ปญหาดานระบบงาน และปญหาดาน
ประชาสัมพันธขอมูล คือ การประชาสัมพันธ

1) ปญหาทางกายภาพ การประชาสัมพันธขอจํากัดของสํานักงานในประเด็น
ดังกลาว เปนการบรรเทาปญหาจากความไมพอใจของประชาชน เน่ืองจากประชาชนสามารถทราบ
ขอมูลลวงหนา และสามารถวางแผนลวงหนาวาจะหันไปใชวิธีการอ่ืนใดในการเดินทางเชน ใชรถ
รับจางสาธารณะ หรือ รถโดยสารประจําทางหรือวิธีการจอดรถไวในหางสรรพสินคาหรือวัดที่อยู
ใกลเคียง เปนตน

2) ปญหาดานระบบงาน  การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับชวงเวลาที่ประชาชน
จํานวนมากผิดปกติมาขอทําหนังสือเดินทาง ซึ่งทําใหชวงเวลาที่รอรับบริการนานผิดปกติ ในชวง
วันหยุดนักขัตฤกษ เชนวันตรุษจีน หรือวันแรงงานและชวงเวลาพักทานอาหารเที่ยงของประชาชน
เพื่อใหประชาชนมีขอมูลประกอบการตัดสินใจวาจะเดินทางมาทําหนังสือเดินทางในวันหรือ
ชวงเวลาดังกลาวหรือไม นอกจากน้ี การสลับใหเจาหนาที่ในฝายหน่ึงไปเรียนรูงานฝายอ่ืน โดยมี
การจัดทําตารางการฝกงานที่แนชัด จะเปนการสรางกําลังคนรองรับจํานวนประชาชนที่มารับบริการ
ที่มากเกินกําลังในฝายใดฝายหน่ึงไดเปนอยางดี

3) ปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล สามารถใชวิธีการประชาสัมพันธผานการ
ประสานกรมการกงสุล ซึ่งรวมมือกับสื่อตางๆ ใหขอมูลผานทางเว็บไซดของกรมการกงสุล ผาน
วิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆ
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการแกไขปญหาของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาในระดับ
นโยบาย  กรมการกงสุลควรกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะบริหารงานหนังสือเดินทาง โดยมีอธิบดี
กรมการกงสุลหรือรองอธิบดีกรมการกงสุลที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลกองหนังสือเดินทางเปน
ประธาน ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง และหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
และทุกสํานักงานชั่วคราวเปนกรรมการ เพื่อพิจารณา และกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานหนังสือ
เดินทาง ตลอดจนกํากับ ดูแล ติดตาม แกไขปญหา และหารือเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานหนังสือเดินทาง
ในระดับนโยบายอยางเปนระบบ และเปนประจํา โดยอาจกําหนดใหมีการประชุมทุกเดือน ซึ่ง
แนวทางน้ี ทุกสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจะมีขอมูลและแนวปฏิบัติตรงกัน และมีเวทีใหทุก
สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวไดหารือถึง best practice ในการแกปญหา ซึ่งสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวก็จะไดประโยชนจากคณะดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในสํานักงานอยางเปนรูปธรรม

ทั้งน้ี ภายใตคณะบริหารงานหนังสือเดินทาง ควรมีการจัดต้ังคณะทํางานดาน
ประชาสัมพันธงานหนังสือเดินทาง  เพื่อประชาสัมพันธขอมูลตางๆ โดยมีผูอํานวยการกองหนังสือ
เดินทางเปนประธานคณะทํางาน และใหเจาหนาที่ของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา
และเจาหนาที่จากทุกสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเปนกรรมการ เพื่อใหการประชาสัมพันธ
ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเปนไปโดยรอบดาน  มีเวทีที่จะทําใหการเผยแพรขอมูลเฉพาะกรณี
ของสํานักงานผานการประชาสัมพันธรวมศูนยของสวนกลางเปนไปไดดวยดี โดยใหรวมมือกับ
กรมสารนิเทศใชสถานีวิทยุสราญรมยเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน
หนังสือเดินทางใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันดวย  ซึ่งนโยบายน้ี จะชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
สํานักงานทั้งในเร่ืองปญหาดานกายภาพ ดานการประชาสัมพันธขอมูลและปญหาดานระบบงาน
ผานการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอจํากัด และสภาวการณของสํานักงานใหประชาชน
ทราบลวงหนา

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(ก) ปญหาดานกายภาพ

(1) แกไขโดยการยายที่ต้ัง
(2) หากไมอาจแกไขโดยการยายที่ ต้ัง แกไขโดยการประชาสัมพั นธ โดย

ประสานกับกรมการกงสุล ประชาสัมพันธขอจํากัดใหประชาชนทราบลวงหนาผานทางเว็บไซดของ
กรมการกงสุล สื่อตางๆและสถานีวิทยุสราญรมยซึ่งกํากับดูแลโดยกรมสารนิเทศและกรมการกงสุล
สามารถใชประโยชนไดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน การแกไขวิธีน้ี เปนการทําใหประชาชนมีความ
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พรอมกับขอจํากัดดานกายภาพที่สํานักงานมีอยู ซึ่งจะลดปญหาความไมพึงพอใจในประเด็นปญหาน้ี
ไปไดบาง

(3) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ติดประกาศแสดงขอมูลใน
บริเวณที่ประชาชนเห็นไดชัดเจน วา สํานักงานมีพื้นที่จอดรถกี่คัน ประชาชนสามารถเขาหองนํ้าได
ที่ใดจํานวนประชาชนที่ขนาดของพื้นที่รองรับได   สํานักงานสามารถใหบริการไดประมาณกี่ราย
ตอชั่วโมงในกรณีปกติ และมีหางสรรพสินคาใด ตลอดจนวัดใดใกลสํานักงาน ทั้งน้ี เพื่อให
ประชาชนบริหารจัดการทางออกของตนเองได

ตัวอยางขอมูลในการประชาสัมพันธผานทางวิทยุ เว็บไซด และโทรทัศน
และติดประกาศที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั้วคราวปนเกลา

จํานวนรถยนตที่จอดได 40 คัน
ชวงเวลาที่ประชาชนหนาแนน 11.15 น. -13.30 น.
เวลาโดยเฉลี่ยในการทําหนังสือเดินทางกรณีเอกสารครบถวน 12 นาที

ตอราย (ไมรวมเวลาที่รอรอรับบริการ ซึ่งขึ้นกับจํานวนผูเขาใชบริการ)
จํานวนหองสุขาชาย 8 หอง หญิง 8 หอง บนชั้น 1 ของตัวอาคาร
จํานวนประชาชนโดยเฉลี่ยที่สามารถใหบริการไดกรณีเอกสารครบถวน

100 รายตอชั่วโมง
วันที่ประชาชนหนาแนนและตองรอรับบริการนาน วันตรุษจีน วันแรงงาน

วันหยุดธนาคาร ชวงวันกอนวันหยุดภาคการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา และชวงกอนวันหยุดยาว
หางสรรพสินคาใกลเคียง เซ็นทรัลสาขาปนเกลา พาตาสาขาปนเกลา ต้ังฮ่ัว

เส็ง ธนบุรี
วัดใกลเคียง วัดดุสิตาราม วัดอาวุธสิกตาราม เปนตน

(4) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาอนุญาตใหประชาชนที่
ประสงคไปพักรอคิวที่อ่ืนเขารับบริการได หากกลับมารับบริการหลังคิวถูกเรียกแลว แตเพื่อปองกัน
ปญหาการกลับมาลาชาหลังคิว ใหแจงระยะเวลาโดยประมาณที่ประชาชนจะตองรอคิวให
ประชาชนทราบลวงหนา เพื่อประโยชนในการบริหารเวลา และควรย้ําวา คิวที่ประชาชนไดรับเปน
การใหคิววันตอวัน เพื่อไมใหกระทบการดําเนินงานของสํานักงานในวันถัดไป

(ข) ปญหาดานระบบงาน
(1) ในการแกไขปญหาดานระบบงาน หัวหนาสํานักงานตองบริหารจัดการ

ใหสํานักงานสามารถรองรับจํานวนประชาชนที่มาขอรับการบริการที่มีความแตกตางกันมากในแต
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ละวัน การบริการที่เปนเลิศ อยางมืออาชีพ คือ สามารถใหบริการไดเปนอยางดี ในบรรยากาศที่เปน
มิตร ภายใตแรงกดดัน แมผูรับบริการจะมากเทาใด การทํางานก็ลื่นไหล ราบร่ืน

(2) กรมการกงสุลและสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลารวมกัน
ประสานสื่อโทรทัศน วิทยุ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเกี่ยวกับจํานวนผูไปขอทําหนังสือ
เดินทางในวันน้ันๆ โดยเฉพาะในวันที่ประชาชนหนาแนน สําหรับทางโทรทัศน แจงขาวเปนตัววิ่ง
และประสานรายการที่มีผูชมมาก อาทิ เร่ืองเลาเชาน้ี เพื่อใหชวยประชาสัมพันธ สําหรับทางวิทยุ
อาจแจง จส 100

(3) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา ติดประกาศประชาสัมพันธ
แนวทางการใหบริการประชาชน คร้ังหน่ึงผูศึกษาไดรับทราบวา ประชาชนไมพอใจการบริการ
ลาชาในชวงพักทานอาการกลางวัน ผูศึกษาจึงใหมีการติดประกาศวา “สํานักงานใมหยุดพักบริการ
ในชวงพักกลางวัน แตการบริการอาจใชเวลาเพิ่มขึ้นบาง เน่ืองจากเจาหนาที่สลับกันไปทานอาหาร
กลางวัน” ปรากฏวา ตอมา มีประชาชนเขียนไปชมเชยสํานักงานเกี่ยวกับกรณีดังกลาวใน
หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 25531

(4) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เจาหนาที่ใหไปเรียนรูและทํางานทุกฝาย และสามารถทําแทนกันไดตลอดเวลา โดยจะตองควบคุม
ใหมีการเสริมบุคลากรสนับสนุนในฝายที่จําเปน คือในฝายที่ประชาชนจํานวนมากรอรับบริการ
เชนหากประชาชนจํานวนมาก รอรับการตรวจเอกสาร หัวหนาสํานักงานอาจตรวจดูวาฝายใดที่
ประชาชนรอรับบริการนอย ใหจัดสรรคนในฝายน้ันซึ่งอาจเปนฝายจายเลมหรือฝายนิติกรไปชวย
ฝายตรวจเอกสาร เปนตน ซึ่งผูศึกษาไดทดลองดําเนินการในสํานักงานและไดผลดีแลว

(5) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลากําชับใหแตละฝาย
รายงานสถานการณกําลังคนในฝาย ต้ังแตชวงเชากอนเปดทําการ เพื่อการบริหารจัดการกําลังคน
ทั้งน้ี รวมถึงตรวจสอบสถานการณการรอรับบริการของประชาชนในแตละฝายในแตละชวงของวัน
ดวย

(6) เมื่อทราบวาประชาชนจํานวนมากใชเวลาหยุดพักทานอาหารกลางวันของ
ตนมาทําหนังสือเดินทาง  โดยชวงเวลาที่ประชาชนหนาแนนคือ ชวง 11.15-13.30 น. หัวหนา
สํานักงานจะตองจัดใหมีจํานวนเจาหนาที่ที่ใหบริการมากที่สุดในชวงเวลาดังกลาว โดยอาจขอให
เจาหนาที่เสียสละพักทานอาหารกลางวันเพียงคร่ึงชั่วโมง  และแบงกลุม 1 กลุม พักทานอาหาร
กลางวันต้ังแตเวลา 11.00 น. 11.30 น. และอีก 1 กลุม ระหวางเวลา 13.00 -13.30 น. ซึ่งการทําเชนน้ี
ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของเจาหนาที่ ที่ผานมา ผุศึกษาใชวิธีน้ี โดยไดรับความรวมมือเปน

1 ภาคผนวก ข



36

อยางดี เน่ืองจากเจาหนาที่ตระหนักวา หากไมดําเนินการเชนน้ี เจาหนาที่จะตองทํางานเกินเวลาทํา
การในชวงเย็นไปมาก และอาจใชวิธีการเลี้ยงขอบคุณเมื่อสถานการณความหนาแนนของประชาชน
ที่มารับบริการเขาสูภาวะปกติ

(ค) ปญหาดานประชาสัมพันธขอมูล
(1) กรมการกงสุลรวมกับสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา เพิ่ม

ขอมูลเกี่ยวกับกรณีปญหาในการทําหนังสือเดินทาง เน่ืองจากประชาชนมีขอขัดของเปนการเฉพาะ
พรอมแจงแนวทางในการเตรียมการ โดยยกตัวอยางสมมติของแตละกรณี  และใชภาษาที่งายตอการ
ทําความเขาใจ

(2) แมปจจุบันจะเปนยุคของความกาวหนาทางเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร แต
ไมอาจปฏิเสธไดวา ผูขอมีหนังสือเดินทางบางรายยังไมมีโอกาสเขาถึงอินเตอรเน็ตและเว็บไซด
ดังน้ัน นอกเหนือจากการใหขอมูลผานทางเว็บไซด ซึ่งกรมการกงสุลดําเนินการอยูแลว กรมการ
กงสุลอาจประสานกับสื่อตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศนในรายการที่มีผูชมใหความนิยมมาก และสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ ใหชวยเผยแพรเกร็ดตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ โดยเฉพา ะอยางยิ่ง
ในกรณีพิเศษเชนผูเยาว หรือผูที่เปลี่ยนชื่อบอย  เปนตน  การเปดคอลัมน “เกร็ดความรูเร่ืองหนังสือ
เดินทาง” ในหนังสือพิมพที่เปนที่สนใจของประชาชน จะชวยใหประชาชนจํานวนมากเขาถึงขอมูล
ไดดวยเชนกัน

(3) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาดําเนินการใหมีการ
อบรม หรือแจงเวียน ใหเจาหนาที่สํานักงาน มีความรูความเขาใจเร่ืองการเตรียมเอกสาร เพื่อ
เจาหนาที่ทุกรายสามารถใหขอมูลที่ถูกตองและเปนแนวเดียวกัน เมื่อประชาชนสอบถามดวยตนเอง
หรือโทรศัพทสอบถาม และกําชับใหเจาหนาที่สอบถามขอมูลผูสอบถามใหมากที่สุดเพื่อจะไดให
ขอมูลที่เปนประโยชนกับประชาชนที่มาสอบถามมากที่สุด

(4) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลาใหขอมูล โดยการติดประกาศ
ขอมูลที่ประชาชนมักติดขัดบอย แตโดยที่ ประชาชนแตละรายมีกรณีเฉพาะตัว การจัดทําประกาศ
อาจครอบคลุมไมไดทุกกรณี แตก็สามารถเลือกติดประกาศขอมูลที่เห็นวามีกรณีซ้ํากันมาก และเปน
ประเด็นสําคัญ

(5) กรมการกงสุลจัดสงเจาหนาที่ที่มีความรูทางดานการเตรียมเอกสารในการ
ขอทําหนังสือเดินทางไปทํารายการที่สถานีวิทยุสราญรมย โดยจัดใหเปนรายการประจํา เกี่ยวกับ
งานหนังสือเดินทาง เพื่อใชเปนเวทีตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวของและสามารถใชแจงขอมูล
ความเคลื่อนไหวการทําหนังสือเดินทางของประชาชนในแตละสํานักงาน
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ผูศึกษาเชื่อมั่นวา หากมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวขางตน ทั้งขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ปญหาที่ เปนปญหาที่สุดทั้ง 3 ประการจะไดรับการ
แกไข จนไมมีผลประทบตอความพึงพอใจของประชาชนอยางแนนอน
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ภาคผนวก ก
แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
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แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของ “กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ”

เพศ  ชาย  หญิง
อายุ  ต่ํากวา 20 ป  21-40 ป  41 ปขึ้นไป
เวลาที่เขารบับริการ  08.00-10.00 น.  10.00-12.00 น.  12.00-14.00 น.  14.00-16.00 น.
เรื่องที่มาตดิตอ  งานบริการหนงัสือเดนิทาง  งานดานรับรองเอกสาร  อื่นๆ (ระบุ)

1. ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ “กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ” มากนอยเพียงใด?

ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

ไมมี/
ไมพบการ
ใหบริการ

1. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจสุภาพและเปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี
3. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุจริต (ไมมีคอรัปช่ัน)
4. มีปายบอกทางที่ชัดเจน (เชนปายประชาสัมพันธ)
5. มีการใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
6. มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลังอยางยุติธรรม
(มีบัตรคิว)
7. มีระยะเวลาในการไดรับบริการที่สะดวกเหมาะสม
8. มีที่นั่งพักสําหรับผูใชบริการเพียงพอ
9. มีหองน้ําที่สะอาดและเพียงพอ
10. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ

2. “จุดเดน” ของการบริการของ “กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ” ที่ทานประทบัใจคือ
……………………………………………………………………………………………………………………
3. “จุดทีค่วรปรบัปรงุ” ของการบริการของ “กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ” คือ
……………………………………………………………………………………………………………………
4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
……………………………………………………………………………………………………………………
 ไมประสงคออกนาม
 ช่ือ…………………………. นามสกุล…………………..โทร………………E-mail……………………..

วันที…่……………………..



ภาคผนวก ข
บทความขาราชการพันธุใหมในคอลัมนนักขาวชุมชน “คมชัดลึก”

หนังสือพิมพ คมชัดลึก ฉบับประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
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