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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหารกระทรวงฯ จากรุ่นสู่รุ่น ให้ความส าคัญกับบริบทด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และเริ่มต้น
รับเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับองค์กรตั้งแต่ปี 2538 โดยเชื่อมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และปี 2540 
ได้จัดท าเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ทั้งนี้ มีการพัฒนาการในด้านเทคโนโลยีติดต่อกับโลกภายนอกมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันกระทรวงฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อเสถียรภาพและความมั่นคงจึง
เสมือนว่าได้มีการปฏิบัติงานห่างไกลจากการเข้าถึงของประชาชน ได้รับการเปรียบเทียบเป็นหอคอย
งาช้าง ivory tower จากกลุ่มนักวิชาการ และประชาชนในอดีต แต่ปัจจุบันด้วยแรงกดดันของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความสนใจของภาคประชาชน กระทรวงฯ จึงได้
ปรับการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรมสารนิเทศ และมีทิศทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถอธิบายผลของการศึกษาที่สรุปได้ดังนี้ 

1. กระทรวงฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ครอบคลุมกลไกการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์) สื่อแนวใหม่ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้อย่างสมดุล โดยพยายาม
เข้าถึง (reach out) กับภาคประชาสังคมในทุกกลุ่ม มีการก าหนดคู่มือในการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบ และผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้บริหารก่อนน าข่าวสารไปเผยแพร่   

2. กรมสารนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ แต่ขณะเดียวกันกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา /กรม
เอเชียตะวันออก / กรมอาเซียน/กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ / กรมยุโรป / กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ / กรมองค์การระหว่างประเทศ / กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย / ส านักงานงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ได้มีการจัดท าเว็บไซต์ เฟสเพจและทวิตเตอร์ของตนเองขึ้น และขาด
คณะกรรมการหรือกลไกในการประสานงาน จึงอาจท าให้ประเด็นข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ไม่ได้
ด าเนินการผ่านทุกช่องทางที่กระทรวงฯ มีอยู่  

3. สื่อสังคมออนไลน์เฟสเพจ www.facebook.com/ThaiMFA มีการเติบโตสูงมาก 
เริ่มต้นตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 – มี.ค. 2557 เพ่ิมขึ้นวันละ 86 คน และเดือน มี.ค. 2556 – พ.ค. 
2557 เพิ่มขึ้นวันละ 239 คน จนถึง 54,718 คนในปัจจุบัน* โดยมีผู้เข้ามาติดตามเข้ามาอ่านและแชร์ 
(Share) ข่าวของกระทรวงฯ มากที่สุดในเดือน ม.ค. 2557 จ านวน 239,852 คน ในเรื่องการ
ให้บริการหนังสือเดินทางในช่วงที่เกิดความไม่สงบด้านการเมือง  

4. สื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ twitter.com/mfathai มีการเติบโตสูงมาก เริ่มต้นตั้งแต่ 
ต.ค. 2556 – มี.ค. 2557 เพ่ิมขึ้นวันละ 126 คน และ เดือน มี.ค. 2556 – พ.ค. 2557 เพ่ิมขึ้นวันละ 
59 คน จนถึง 27,095 คนในปัจจุบัน** ทั้งนี้ จากการจัดอันดับทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด ปรากฏ

                                                 
* จ านวนตัวเลขผู้ติดตามเฟสเพจ www.facebook.com/ThaiMFA ณ วันท่ี 1 มิ.ย. 2557 
** จ านวนตัวเลขผู้ตดิตามทวิตเตอร์ twitter.com/mfathai ณ วันท่ี 1 มิ.ย. 2557 



จ 

ว่าทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 *** ของทวิตเตอร์ที่มีผู้สนใจติดตาม
มากที่สุดของประเทศไทย 

5. การเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามเฟสเพจและทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ เกิดจากความสนใจของ
ประชาชนที่มีต่อค าตัดสินคดีตีความค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 จึงท าให้ในระยะเดือน
ต.ค. 2556 กระทรวงฯ ยังสามารถรักษาการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สนใจจากการให้บริ การหนังสือ
เดินทางในระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. 2557 ที่มีการปิด
อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และข่าวการปฏิวัติรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ในวันที่ 22 พ.ค. 2557 จนถึงปัจจุบัน   

6. ผู้บริหารของกระทรวงฯ เป็นกลุ่ม Baby Boomer อาจจะรู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบันบ้าง แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ผู้บริหารระดับกลาง เป็นกลุ่ม Generation 
X รู้จักเทคโนโลยีและใช้งานได้ แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
Generation Y รู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้งานได้อย่าง
เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 

7. จากการวิเคราะห์ผลส ารวจการใช้อินเตอร์เน็ตของกระทรวงฯ**** ในภาพรวม พบว่า (1) 
ข้าราชการ มีประสบการณ์ใช้งาน 10-15 ปี และใช้งานมากกว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (2) รู้จักสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook / Line / WhatsApp / Twitter โดยใช้ติดตามข่าว แชร์ข้อมูลข่าวสาร และรูป
ถ่าย แต่ไม่ได้ในขั้นที่ซับซ้อน (3) รู้จักเฟสเพจมากกว่าทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ และเชื่อใน
ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ แต่กลับคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ มี
สถิติการเข้าชมสูงสุดที่สูงไม่ถึง 100,000 คน และไม่ทราบว่าทวิตเตอร์ ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 29 ของ
ประเทศไทย ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด (4) เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นกลไกการใช้งานเรื่อง Soft 
Diplomacy / Public Diplomacy / People Diplomacy ได้มากกว่า 1 เรื่อง และเห็นความจ าเป็น
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (5) ขาดความระมัดระวัง ในการแชร์หรือส่งต่อ
ภาพโดยไม่ทราบแหล่งที่มาหรือความถูกต้องของข้อมูล การฝากให้ผู้อ่ืนหรือร้านค้าดาวน์โหลดแอพลิ
เคชั่น และละเลยในเรื่องการตั้งค่าก าหนดรหัสผ่าน ในการป้องกันอุปกรณ์ของตน  

8. จากการเปรียบเทียบสื่อสังคมออนไลน์กับกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน +3 (จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี) พบว่ากระทรวงการต่างประเทศไทย มีตัวเลขของผู้ติดตามสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของ
กลุ่มประเทศอาเซียน +3 โดยเฟสเพจมีผู้ติดตาม 54,718 คน มากกว่าอันดับสองคือกระทรวง
ต่างประเทศฟิลิปปินส์ (30,700 คน) ในขณะที่ทวิตเตอร์มีผู้ติดตาม 27,095 คน มากกว่าอันดับสอง
คือกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (11,270 คน) (ตัวเลข ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2557) 

9. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีข้อจ ากัดที่เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจติดตามข่าวได้
เฉพาะกลุม่ออนไลน์ และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มออฟไลน์ ทั้งนี้ กระทรวงฯ หลีกเลี่ยงการตอบค าถามที่
มีผลกระทบต่อการเมืองและความมั่นคง การสร้างความแตกแยกในสังคม และจ ากัดอยู่ในรูปแบบ
เฉพาะของการให้ข่าวสารข้อมูลแต่ฝ่ายเดียว (one-way communication)  

                                                 
*** จากการจัดอันดับของ twitaholic.com 
**** แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต็ของข้าราชการกระทรวงฯ ตามที่ปรากฏในภาคผนวก ข้อ ง. 
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10. ความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เกิดจาก 4 ปัจจัย (1) กระทรวงฯ 
มีวิสัยทัศน์ที่เป็นองค์กรน าและตอบรับกระแสโลกาภิวัฒน์ (2) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้
ตัดสินใจที่ส าคัญยกระดับการน าเสนอข่าวเชิงรุกผ่านเฟสเพจและทวิตเตอร์ที่ตรงประเด็น และรวดเร็ว 
(3) ในระยะ 10 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงฯ จับกระแสความสนใจของประชาชนในเรื่องคดีตีความค า
พิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ที่กระทบต่อการท า
หนังสือเดินทางของประชาชน และเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหาร เดือน พ.ค. 2557 (4) ข้าราชการรุ่น
ใหม่ในระดับปฏิบัติงานใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความส าเร็จ
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และการกล้าตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงฯ ไม่
ขึ้นอยู่กับระบบขององค์กร และด้วยการหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotation) คาดว่าในอนาคตอาจจะ
ส่งผลต่อความก้าวหน้าของสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ หากไม่มีการจัดตั้งระบบการบริหาร
จัดการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจและต้องมีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาองค์กร
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีร่วมสมัย จากการเกิดขึ้นของแอพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ตัวใหม่ทุกปี 
นอกจากนี้ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (Generation Y) ที่รู้จักและสามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพจะมีบทบาทขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ภายใน 
20 ปีข้างหน้าด้วย 

กระแสสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ เป็นกลไกที่ดีที่กระทรวงฯ จะใช้ในการด าเนินการ
ทูตเพ่ือประชาชน (People Diplomacy) และความพยายามเข้าถึง (reach out) กับภาคประชา
สังคม โดยเน้นการบริการด้านการกงสุลเพ่ือเข้าถึงสาธารณชน และสร้างทัศคติใหม่ที่ดีต่อกระทรวงฯ 
ทดแทนทัศนคติเดิมที่มองว่าเป็น "กระทรวงหอคอยงาช้าง" ให้สาธารณชนเกิดการตระหนักถึงพันธกิจ
ของกระทรวงฯ เป็นเรื่องที่ไม่ห่างไกลตัวและมีมิติซ้อนอยู่ในชีวิตประจ าวันของประชาชน ทั้งนี้ การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ยังไม่สามารถก้าวไปถึงการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของแนวคิดเรื่อง Soft 
Diplomacy หรือการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งมีบริบทของการด าเนินการทูตที่ลึกล้ า
และกว้างใหญ่กว่าที่จะใช้กลไกการด าเนินการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงอย่างเดียว 

กระทรวงฯ ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแนวใหม่และ
สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ และจุดรวบรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (PR Bank) ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ขึ้น โดยควรตระหนักถึงการเล่นกับสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจมีคุณอนันต์ 
แต่ขณะเดียวกันหากมีการใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจมีโทษมหันต์ ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ควร
ติดต่อองค์กร หรือบุคคลมีชื่อเสียงดีในสังคม และมีเครือข่ายจ านวนฐานผู้ติดตามของตนเองที่มี
จ านวนมากให้มาเป็นผู้ติดตาม (Follower) เฟสเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูปของกระทรวงฯ เพ่ือประโยชน์ใน
การช่วยกระจายข่าวสาร (Share) หรือช่วยกระจายข่าวสาร (Retweet) เพ่ือให้ได้เข้าถึงและ
ครอบคลุมสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน ต้องมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของกระทรวงฯ ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจของสาธารณชนที่อาจจะมีขึ้นในรอบปีปฏิทิน เพ่ือ
สามารถเพ่ิมจ านวนผู้ติดตาม และรักษาทิศทางการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ข่าวสารของกระทรวงฯ 
เข้าถึงสาธารณชนได้โดยง่าย กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study-IS) ภายใต้หัวข้อการศึกษาเรื่องสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) กับการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นการจัดท าขึ้นโดย
อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเน้นสร้างความสมดุลของการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็น
หลักฐานยืนยันความถูกต้อง และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก ใน
การด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือตอบรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ในเรื่องการบริโภค
ข่าวสารที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ทราบว่าปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศยืนอยู่
จุดใดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์  

ผู้เขียนได้รับแรงจูงใจในการเลือกหัวข้อรายงานการศึกษาฯ จากการที่ผู้เขียนได้เริ่มต้นรับ
ราชการในกระทรวงการต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2537 และในฐานะข้าราชการหน้าใหม่ในกรม
อาเซียน ผู้เขียนได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจาก ดร. สุขุม  รัศมิทัต อธิบดีกรมอาเซียน 
ผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการติดตามกระแสวิทยาการด้าน
เทคโนโลยี และได้กล่าวแก่ผู้ เขียนว่า “อีกหน่อยในอนาคต เทคโนโลยีการสื่อสารและกระแส
โลกาภิวัฒน์จะเป็นสิ่งท้าทายต่อการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างมาก” และ
แนะน าหนังสือ Megatrend ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาขบวนการทางความคิดที่เกี่ยวกับทิศทาง
ของโลกอนาคต รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้เขียนจัดท าเว็บไซต์ของกรมอาเซียนขึ้นในปี 2538 ซึ่งถือว่า
เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอันแรกของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับตั้งแต่นั้น  

ภายหลังเวลาผ่านไป 20 ปี ผู้เขียนได้รับโอกาสอีกครั้งจากนายเสข  วรรณเมธี อธิบดีกรม
สารนิเทศคนปัจจุบันที่ได้เล็งเห็นความส าคัญยิ่งของการสื่อสารภายใต้สื่อสังคมออนไลน์ในโลกปัจจุบัน
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ และเห็นว่าตัวผู้เขียนจะสามารถใช้ประโยชน์
จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรมสารนิเทศ ในสองช่วง คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2546 
และ พ.ศ. 2554 - ถึงปัจจุบัน และได้มอบความไว้วางใจให้แก่ผู้เขียนเพ่ือหาทางยกระดับการ
ประชาสัมพันธ์ของกรมสารนิเทศผ่านรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้เขียนเห็นว่าปัจจัยความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ 
ประกอบด้วย ภารกิจของกระทรวงฯ ที่มีประเด็นอยู่ในความสนใจของประชาชน ความพร้อมของ
กระทรวงฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการเป็นองค์กรน าและตอบรับต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการทูตในระดับปฏิบัติงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการ
สมัยใหม่ และผู้บริหารของกระทรวงฯ ยุคปัจจุบันที่มีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญในการน าพา
กระทรวงฯ สร้างความสมดุลจากลักษณะของงานด้านเสถียรภาพความมั่นคงแบบ “กระทรวงหอคอย
งาช้าง” และการด าเนินการเข้าถึง (reach out) กับภาคประชาสังคมในลักษณะของการทูตสาธารณะ
หรือการทูตเพ่ือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สุดท้ายผู้เขียนขอใช้โอกาสนี้ แสดงความภาคภูมิใจและขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเท
วะวงศ์วโรปการที่ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ได้อย่างดีเลิศ โดยได้จัดการ
บรรยายที่มีเนื้อหาสาระที่ทรงคุณค่า โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
อย่างดีเยี่ยม สร้างมาตรฐานที่สูงยิ่งทางด้านการฝึกอบรมของสถาบันการต่างประเทศฯ และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูต  จันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล 
เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์  ชลารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล ที่กรุณาได้ให้ค าปรึกษา 
และแนะน าแนวทางที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการจัดท ารายงานการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณข้าราชการ
กรมสารนิเทศ โดยเฉพาะนักการทูตรุ่นน้องคุณประภาวดี  บุญช่วยเกื้อกูล คุณชนิกานต์  เจริญธนะ
จินดา ส านักเลขานุการกรม และคุณพีรภัทร  บุษปะเวศ กองการสื่อมวลชน ที่ได้ใช้ความสามารถของ
คนรุ่น Gen Y ที่มีความคุ้นเคยดีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และช่วยสนับสนุนในเรื่องการจัดหาข้อมูลเชิง
ลึกในเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ได้อย่างดียิ่ง 

 
สุเมธ  จุลชาต 
กรกฎาคม 2557 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1 กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่เราได้ยินมามากกว่า 20 ปี เริ่มเข้าสู่สภาวะ
การแตกแขนงและออกลูกออกหลานมากมายบนโลกใบนี้ โดยที่การสื่อสารไร้พรมแดนได้สร้าง
ลูกหลานรุ่นแรกที่ส าคัญคือ สื่อแนวใหม่ (New Media) ทดแทนสื่อด้วยกันเองมาอย่างต่อเนื่อง และ
ไม่สิ้นสุด โดยในปัจจุบัน ได้มีปรากฏการณ์การสืบเนื่องไปสู่รุ่นสองที่ส าคัญภายใต้ชื่อ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ที่ทรงอิทธิพลภายใต้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่มีการสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงการเป็นสื่อประชาสังคม (activist new media/alternative media) ที่สามารถ
ทั้งเป็นทั้งผู้รับ และผู้ส่ง (receiver and sender) หรือผู้ผลิตสาร และผู้ใช้สาร (Producer) ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าครอบง าประเทศไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง
และเติบโตขึ้นทุกวัน และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในวงกว้าง ทั้งนี้ โดยที่รัฐธรรมนูญไทย 
พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติสาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยด้วยมุ่งหวังจะให้เกิดการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีสมดุลแห่งชีวิต มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน และสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน จึงท าให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในด้านข่าวสารมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

1.1.2  ตัวเลขผู้ที่ใช้บริการการเชื่อมเครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่าน Internet ในประเทศ
ไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 26.1 ล้านคน1 จากจ านวนประชากร 65.4 ล้านคน2 ได้แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วน
คนไทยมากกว่าร้อยละ 40 ที่สามารถจะเชื่อมเข้ารับหรือเสพข้อมูลข่าวสาร (user / receiver) อย่าง
รวดเร็ว และคนไทยก็สามารถปรับบทบาทเปลี่ยนเป็นการเป็นผู้ส่งต่อ (producer / sender) ข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้อย่างทันทีเช่นกันโดยอาศัยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ โทรศัพท์มือถือส่วนตัว ที่สามารถหาได้ง่ายรอบตัวเป็น
สื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร จึงพอจะจินตนาการณ์ได้ถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนข้อมูล
ข่าวสารขนาดมหึมาที่มีทิศทาง รับเข้ามา / ส่งต่อไป ส่งข้ามไป / ส่งข้ามมา อย่างมีพลวัตร 
(Dynamics) ผ่านบนอากาศ รอบๆ ตัวเราในทุกเสี้ยววินาทีอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง นอกจากนี้ สื่อแนว
ใหม่ และสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามาทดแทนสื่อแขนงดั้งเดิม (โทรทัศน์ / วิทยุ / หนังสือพิมพ์) ในการ
เป็นกลไกในการติดตามข่าวสารข้อมูลของคนไทยยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ข่าวสารในลักษณะแบบปัจจุบัน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว สื่อแขนงดั้งเดิมมีความจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอดในตลาดการสื่อสารโดยได้มีการเพ่ิมขยายขอบเขตของธุรกิจ โดยพ่ึงพาเทคโนโลยี

                                                 
1 ตัวเลขผู้ใช้บริการ internet ณ ปี 2556, แหล่งท่ีมา http://internet.nectec.or.th. 
2 ตัวเลขการส ารวจส ามะโนประชากรล่าสุด ณ กันยายน พ.ศ. 2553 
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สมัยใหม่ที่สามารถแข่งขันกับสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบของโทรทัศน์ดิจิตอล / วิทยุออนไลน์ / 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ด้วยเช่นกัน 

 
ตารางที่ 1. จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

Year  
(ปี) 

Total  
(ข้อมูลทั้งหมด) 

Source  
(แหล่งข้อมูล) 

2013 26,140,473 TRUEHITS 
2012 25,154,234 TRUEHITS 
2011 25,090,390 TRUEHITS 
2010 19,793,813 TRUEHITS 
2009 18,300,000 NECTEC 
2008 16,100,000 NECTEC 
2007 13,416,000 NECTEC 
2006 11,413,000 NECTEC 
2005 9,909,000 NECTEC 
2004 6,970,000 NECTEC 
2003 6,000,000 NECTEC 
2002 4,800,000 NECTEC 
2001 3,500,000 NSO/NECTEC 
2000 2,300,000 ISP Club/NECTEC 
1999 1,500,000 ISP Club/NECTEC 
1998 670,000 NECTEC/Internet Thailand 
1997 220,000 NECTEC/Internet Thailand 
1996 70,000 NECTEC 
1995 45,000 NECTEC 
1994 23,000 NECTEC 
1993 8,000 NECTEC 
1992 200 NECTEC 
1991 30 NECTEC 

ที่มา nectec.or.th 
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ตารางที ่2  จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต/เฟสเพจในทวีปเอเชีย 
 

ASIA INTERNET USE, POPULATION DATA AND FACEBOOK STATISTICS 

ASIA 
Population 
( 2012 Est.) 

Internet Users, 
(Year 2000) 

Internet Users 
30-June-2012 

Penetration 
(% Population) 

Users 
% Asia 

Facebook 
31-Dec-2012 

Brunei 
Darussalam 

408,786 30,000 318,900 78.0 % 0.0 % 254,760 

Cambodia 14,952,665 6,000 662,840 4.4 % 0.1 % 742,220 
China * 1,343,239,923 22,500,000 538,000,000 40.1 % 50.0 % 633,300 
Hong Kong * 7,153,519 2,283,000 5,329,372 74.5 % 0.5 % 4,034,560 
India 1,205,073,612 5,000,000 137,000,000 11.4 % 11.4 % 62,713,680 
Indonesia 248,645,008 2,000,000 55,000,000 22.1 % 5.1 % 51,096,860 
Japan 127,368,088 47,080,000 101,228,736 79.5 % 9.4 % 17,196,080 
Korea, South 48,860,500 19,040,000 40,329,660 82.5 % 3.7 % 10,012,400 
Laos 6,586,266 6,000 592,764 9.0 % 0.1 % 255,880 
Malaysia 29,179,952 3,700,000 17,723,000 60.7 % 1.6 % 13,589,520 
Mongolia 3,179,997 30,000 635,999 20.0 % 0.1 % 515,080 
Myanmar 54,584,650 1,000 534,930 1.0 % 0.0 % n/a 
Philippines 103,775,002 2,000,000 33,600,000 32.4 % 3.1 % 29,890,900 
Singapore 5,353,494 1,200,000 4,015,121 75.0 % 0.4 % 2,915,640 
Sri Lanka 21,481,334 121,500 3,222,200 15.0 % 0.3 % 1,515,720 
Taiwan 23,234,936 6,260,000 17,530,000 75.4 % 1.6 % 13,240,660 
Thailand 67,091,089 2,300,000 20,100,000 30.0 % 1.9 % 17,721,480 
Vietnam 91,519,289 200,000 31,034,900 33.9 % 2.9 % 10,669,880 
TOTAL ASIA 3,922,066,987 114,304,000 1,076,681,059 27.5 % 100.0% 254,336,520 
 

 
 

ภาพที่ 1  Asia Top Internet Countries June 30, 2012 
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1.1.3  กระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นกระทรวงส าคัญของประเทศและเป็นกระทรวงที่
มีพันธกิจเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงและมีความอ่อนไหว (security and sensitivity) มาตั้งแต่
อดีต ถึงปัจจุบัน ในอดีตมักถูกเปรียบเปรยว่ากระทรวงฯ มีลักษณะเป็นหอคอยงาช้าง ( Ivory Tower) 
มีการด าเนินภารกิจที่ไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน จึงถือเป็นความท้าทายของกระทรวงฯ ที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างสมดุลเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์หลักของกระทรวง ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่กดดันให้
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเป็นเรื่องที่จ าเป็นในแนวการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ ด้วย ด้วย
ปัจจัยข้างต้นจึงน าไปสู่การศึกษาว่าทิศทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ สามารถรองรับต่อ
กระแสบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ร้อนแรงได้หรือไม่ และอย่างไร โดยมุ่งเน้นใน
การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์เฉพาะแอพลิเคชั่นหลักที่มีความส าคัญและเป็นที่นิยมแพร่หลาย 
(เว็บไซต์ / เฟสเพจ Facebook Page / ทวิตเตอร์ twitter) เป็นหลัก รวมถึงการค านึงถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีสนใจสื่อสังคมออนไลน์ ความพร้อมในการเป็นผู้น าแถวหน้าในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ความเป็นเอกภาพของสื่อสังคมออนไลน์ภายในหน่วยงาน และปัจจัยของผู้บริหารต่อการ
ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ของกระทรวงฯ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรก ที่กระทรวงฯ ได้ริเริ่มใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อ www.facebook.com/ThaiMFA และ twitter.com/mfathai ในหลักใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

1.2.2  เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
ข้าราชการกระทรวงฯ ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน 

1.2.3  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ใน
การประชาสัมพันธ์ ผลักดันข่าวสารข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวดเร็ว กว้างขวาง 

1.2.4  เพ่ือศึกษารูปแบบ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ของกระทรวงฯ ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศแก่สาธารณชน 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ศึกษาทิศทาง พัฒนาการ ความก้าวหน้า และรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของ
กระทรวงฯ ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน 

1.3.2  ศึกษาความสนใจของประชาชนที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของกระทรวงฯ 

1.3.3  ศึกษาความพร้อมของการประชาสัมพันธ์ของสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ ในการ
เป็นผู้น าของการประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านออนไลน์ภายใต้การจัดการของกระทรวงการต่างประเทศ
ในประเทศอาเซียน 
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1.3.4  ศึกษาว่านโยบายในการพัฒนาด้านสารสนเทศของกระทรวงฯ ว่ามีเอกภาพ และไป
ในทิศทางเดียวกันกับการประชาสัมพันธ์ของกรมสารนิเทศซึ่ งเป็นหน่วยงานหลักด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ อย่างไร 

1.3.5  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ได้มาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขของผู้ที่ติดตามข่าวสารหรือผู้ที่ใช้ข้อมูลของสื่อสังคมออนไลน์หลัก (เฟสเพจ 
Facebook Page / ทวิตเตอร์ twitter) ภายใต้ชื่อ www.facebook.com/ThaiMFA และ 
twitter.com/mfathai 

1.3.6  การศึกษาข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ จะด าเนินการทั้งในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือเน้นสร้างความสมดุลของการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง และการ
วิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก 
 
1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.4.1  สามารถน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของกระทรวงฯ ที่ผ่านมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและทิศทางในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ  

1.4.2  สามารถน าเสนอค าแนะน าด้านนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงฯ เพ่ือใช้ก าหนด
ทิศทาง นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 

1.4.3  ใช้ผลส ารวจระดับของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการ
กระทรวงฯ มาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร และสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการใช้สื่อออนไลน์ เพ่ือให้ข้าราชการเป็นอีกกลไกส าคัญในการประชาสัมพันธ์งาน
ของกระทรวงฯ  

1.4.4  ปรับปรุงรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ และแนวทางการน าเสนอ
เนื้อหาให้ดึงดูดและตรงกับความสนใจของประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งสามารถน าไปสู่การสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ และเป็นช่องทางเพ่ือเสริมสร้างการทูตสาธารณะ ( Public 
Diplomacy) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในก าหนดแนวทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศ
ของไทย  
 
1.5  นิยามศัพท์ / การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญ 

1.5.1  กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) 
นิยามของโลกาภิวัตน์เกี่ยวพันกับหลากหลายภาคส่วนและสาขาวิชา ทั้งการเมือง

ระหว่างประเทศ การเงินการธนาคาร วัฒนธรรม การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการสาธารณสุข ดังจะ
เห็นได้จากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล การไหลเวียนของเงินทุน การยอมรับวัฒนธรรม จากดินแดนที่
มีความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ หรือการแพร่ระบาดของโรค แต่กระบวนการของโลกาภิวัตน์นั้นก็ยังคง
ด าเนินไปบนหลักการที่ว่าโลกของเราถูกย่อส่วนให้เล็กลงและเชื่อมถึงกันมากขึ้น ท าให้ไม่อาจเลี่ยงการ
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ติดต่อระหว่างกันได้ (Featherstone, 1996) และเป็นกระบวนการที่น าไปสู้การพ่ึงพาระหว่าง
ประเทศในระดับต่างๆ อันเนื่องมาจากพัฒนาการหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในโลกจะส่งผล
กระทบต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างหน่วยต่างๆ ในโลกนั่นเอง 
(Hall 1991) 

1.5.2  สื่อแนวใหม่ (New Media) 
การผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยี แนวปฏิบัติในการสื่อสาร และการจัดการ

ทางสังคมที่มีโครงสร้างที่ขยายออก (Lievrouw and Livingstone 2006)กล่าวคือ เป็นส่วนผสมของ
การสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพ่ือให้การสื่อสารขยายวงผู้รับสาร ผู้ส่งสารออกไปใน  
วงกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆสื่อแนวใหม่นี้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ มีเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กัน ข้อมูลที่ปรากฏบนสื่อแนวใหม่อาจจะ
ประกอบไปด้วย ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือรูปแบบอ่ืนๆ พร้อมกันทั้งหมดหรืออย่างใด
อย่างหนึ่ง มีลักษณะเหมือนโลกเสมือนจริง และมีการเชื่อมต่อ เป็นต้น (Lister et al., 2008:13) สื่อ
แนวใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างผู้รับสาร ผู้ส่งสารและเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร ซึ่งอาจรวมถึง รูปแบบที่ผู้รับสารมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อสูง เช่น ผู้รับสารมีโอกาส
แสดงความเห็นต่อข้อมูลนั้น ๆ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง (McLuhan, 1964: 35; Lister et al., 2003: 177). 

1.5.3  สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ช่องทางส าหรับประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลข่าวสาร

อาจเป็นการให้ความร่วมมือทางใดทางหนึ่ง หรือให้ข้อสังเกต แสดงความคิดเห็น หรือติดตาม
สถานการณ์ในรูปแบบการผลิตสื่อสังคมหรือสื่อที่คนในสังคมร่วมกันผลิต (Coleman and Blumber, 
2009: 177) หากมองในแง่พัฒนาการทางเทคโนโลยีแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ คือรูปแบบที่พัฒนาอีก
ระดับหนึ่งของ www รุ่นเก่า และปรากฏในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ Flickr, Twitter, LinkedIn, 
MySpace, Weibo, YouTube, Wikipedia, blogsเป็นต้น ทั้งนี้ หัวใจหลักของสื่อสังคมออนไลน์นั้น
มุ่งเน้นที ่การมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลก
ออนไลน์ (Kennedy, 2013) โดยการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นอาจเป็นไปในรูปแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง (one-to-one) หรือ เป็นกลุ่ม (one-to-many) ก็ได้ (Thumim, 2012: 4). 

1.5.4  สื่อประชาสังคม (activist new media/alternative media) 
สื่อที่ผลิตโดยปัจเจกชน กลุ่มคน หรือองค์กรที่มีแนวความคิด ปรัชญา หรือ ค่านิยม

ร่วมกัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างและพัฒนาสื่อที่สวนกระแสกับสื่อกระแสหลักหรือแนวทางที่สื่อ
กระแสหลักใช้ในการน าเสนอข่าวสารโดยมักจะใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการสื่อสารสมัยใหม่
เป็นช่องทางในการน าเสนอ เนื่องจากลักษณะเด่นของสื่อออนไลน์ประเภท web 2.0 นั้น จะให้อิสระ
กับผู้ใช้และให้ความส าคัญกับผู้รับสารมากกว่าสื่อแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การสนองผลประโยชน์ของ
อภิสิทธิ์ชนและระบบทุนนิยม (Atton, 2004: IX,X, 26) อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า สื่อประชา
สังคมก็มิอาจแยกตัวออกจากสื่อกระแสหลักได้อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากทั้งรูปแบบการน าเสนอ 
เนื้อหาข้อมูล และช่องทางในการสื่อสารนั้นยังคงถูกสื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลเหนือกว่าควบคุมไว้ 
(Atton, 2004: 25) 
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1.5.5  ผู้รับ และผู้ส่ง (receiver and sender) 
ผู้รับและผู้ส่งสารในบริบทของสื่อแนวใหม่นั้นเป็นการผสมผสานกับระหว่างบทบาท

ของผู้รับและผู้ส่ง หรือที่เรียกกันว่า ผู้ใช้/ผู้ผลิตสาร (produser) กล่าวคือเป็นผู้ที่เสพย์ข้อมูลข่าวสาร
และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ผลิตสารด้วยอีกทางนึง (Flew, 2008: 36) ลักษณะเด่นของผู้ใช้/ผู้ผลิต
สาร คือ การมีส่วนร่วม ซึ่งท าให้เกิดการแบ่งประเภทของ ผู้ใช้/ผู้ผลิตสาร ตามระดับปฏิสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ นั้นๆ อีกด้วยกล่าวคือ ผู้ใช้/ผู้ผลิตสารที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วม มีส่วน
ร่วมบ้างหรือมีส่วนร่วมเป็นประจ า เป็นต้น (Snickars and Vonderau eds., 2009: 93) 

1.5.6  หอคอยงาช้าง (ivory tower) 
ค าว่า หอคอยงาช้าง แปลตรงตัวว่า ivory tower เป็นค าที่ใช้บรรยายกลุ่ม

นักวิชาการ คนพวกนี้มักจะได้ชื่อว่าอยู่ในหอคอยงาช้าง กล่าวคือ อยู่โดยสันโดษห่างไกลฝูงชน อยู่ใน
โลกส่วนตัว คิดอะไรเพ้อฝันอยู่ตามล าพัง ส านวนนี้อาจ จะได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์ไบเบิล (King 
James’ Version) Song of Solomon 7:4 ‘ Thy neck is as a tower of ivory’. กวีชาวฝรั่งเศสที่
ชื่อว่า Charles-Augustin Saint-Beuve น าส านวนนี้มาใช้ในบทกวีที่ชื่อว่า Pens's d’Aout หรือ 
Thoughts of August ที่เขียนขึ้นในปี 1837 ส านวนนี้ปรากฏในภาษาอังกฤษในปี 1911 ในงานเขียน
ของ Henry James ซึ่งเป็นนิยายชื่อเดียวกัน 

1.5.7  เฟสเพจ (Facebook Page) 
แตกต่างจากบัญชีเฟสบุ๊คส่วนตัว (Profile) ที่ผู้ใช้ทั่วไปนิยมสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือ

โพสต์เรื่องราวตามล าดับเวลา (Timeline) ในลักษณะสมุดบันทึกประจ าวันที่สามารถใส่ ข้อความ 
รูปภาพ เสียงดนตรี หรือภาพเคลื่อนไหว เล็กน้อย เนื่องจาก หน้าเฟสบุ๊คเหมาะส าหรับธุรกิจ แบรนด์ 
หรือองค์กรที่ประสงค์จะแบ่งปันเรื่องราวและเชื่อมต่อกับผู้คน ผู้ใช้บริการหน้าเพจเฟสบุ๊คสามารถ
ปรับแต่งหน้าเพจของตนโดยการโพสต์เรื่องราว จัดงานอีเวนท์ ใส่แอปพลิเคชันและอ่ืนๆ เข้าไปเป็น
ประจ า ผู้ชมที่เข้ามากดไลค์หน้าเพจนั้นๆ จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่อัพเดทผ่านทางหน้า Newsfeed 
ทั้งนี้ ผู้บริหารเพจเฟสบุ๊คจะต้องเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานนั้นๆ (Facebook, 2014) 

1.5.8  ทวิตเตอร์ (twitter) 
จัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงชนิดหนึ่ง สามารถโพสต์ข้อความผ่าน

บัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร และแบ่งปันรูปภาพ ลิงค์ข้อมูล วิดีโอคลิปออนไลน์ ได้ 
(Twitter, 2014) 

1.5.9  การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 
การทูตสาธารณะ เป็นนโยบายการทูตซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ

ความนิยมชมชอบต่อประเทศไทยให้กับสาธารณชนในต่างประเทศผ่านตัวแสดงต่างๆ อาทิ รัฐหรือ
องค์กรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม (Anholts, 
2010: 9; Melissen, 2004 cited in Zaharna, 2010: 83) ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการทูต
สาธารณะคือเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยการบรรลุเป้าประสงค์ในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศที่ได้ตั้งไว้ แตกต่างจากการด าเนินนโยบายการทูตแบบดั้งเดิมซึ่งเน้นการด าเนินการใน
ระดับรัฐต่อรัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนเนื่องจากเป็น
พ้ืนฐานของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ทวิภาคีในระยะยาว (Melissen, 2007; 
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Tuch, 1990) กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะจึงหลากหลาย ทั้ง กลุ่มที่ไม่มี
ประสบการณ์ตรงในการติดต่อกับประเทศผู้ด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะหรือกลุ่มที่เคยได้รับ
ทราบข้อมูลหรือมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศนั้นไปจนถึงกลุ่มผู้มีความผูกพันใกล้ชิด
เปรียบเสมือนมิตรของประเทศนั้นๆ เป็นต้น (Anholts, 2003: 109-124) 

1.5.10  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็น

ตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็น
ปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ทดลอง เป็นต้น 

1.5.11  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เป็นการวิจัยที่นักวิจัยจะต้องลงไปศึกษาสังเกต และกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาโดย

ละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่ง
เก็บตัวเลขมาท าการวิเคราะห์ (มนัส, 2544) 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  ทฤษฏีการวิ เคราะห์ข้ อมูล เชิ งสถิติ ในรูปแบบของการวิ จั ย เชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใช้ข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะ
เจาะลึก โดยการรวบรวมข้อมูลตัวเลขจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลัก เฟสเพจ Facebook Page/ 
ทวิตเตอร์ twitter ตั้งแต่ปี 2554 เพ่ือวิเคราะห์บริบททางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ของ
กระทรวงฯ รวมทั้งส ารวจความเข้าใจของข้าราชการกระทรวงฯ ที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์ และเพ่ือ
ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบของกระทรวงต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือดูความสามารถเชิงแข่งขันถึง
ความสนใจของสาธารณชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงต่างประเทศของสมาชิก
อาเซียน และในกรอบที่ใหญ่ขึ้น เช่นกรอบอาเซียน + 3 (เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน) 

2.1.2  ทฤษฏีเส้นแห่งการเรียนรู้ (Learning Curve) ของมนุษย์ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อหาก
มนุษย์เจริญเติบโตเลยในช่วงอายุหนึ่งจะท าให้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้น้ อยลง เพ่ือ
เปรียบเทียบถึงการที่นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงสื่อสารแบบอินเตอร์เน็ต ที่เข้ามาใน
ประเทศไทยปลายปี 2533 เพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างของมนุษย์ในช่วงชีวิต (Generation) ที่เกิดใน
ช่วงเวลายุคต่างกัน 4 ยุค (Veteran / Baby Boomer / Generation X / Generation Y / 
Generation Z) ที่อาจไม่สามารถรับรู้ถึงการพัฒนาของโลกคอมพิวเตอร์ได้เท่ากัน 

2.1.3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติสาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทยด้วยมุ่งหวังจะให้เกิดการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีสมดุลแห่งชีวิต มี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงได้บัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่ง
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 13 ส่วน ได้แก่ บททั่วไป ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการได้รับการ
สาธารณสุขและบริการจากรัฐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและ
สมาคม สิทธิชุมชน และสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

2.1.4  วิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มุ่ งเน้นการเป็นองค์กรน า ในการ
เสริมสร้างและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้าน
เสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม 
ตลอดจนน าโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อแนวใหม่ (New media) และการทูตสาธารณะ (Public 
Diplomacy) 

วรรณกรรมงานเขียนทางวิชาการที่อภิปรายเกี่ยวกับสื่อแนวใหม่ และ การทูตสาธารณะ ที่
น่าสนใจและได้น ามาประกอบการจัดรายงานศึกษาให้แง่มุมเกี่ยวกับประเด็นกับสื่อแนวใหม่ (New 
media) และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

2.2.1  สื่อแนวใหม่  
การศึกษาวรรณกรรมของ José van Dijck ที่เกี่ยวกับเรื่อง "Tracing Twitter: 

The Rise of a Micro blogging platform."3 และการศึกษาของ Lievrouw L. ที่เกี่ยวกับเรื่อง 
Alternative and activist new media4 สามารถสรุปสาระส าคัญที่กล่าวถึงกระแสทางความคิดที่
ปรากฏในวรรณกรรมพูดถึงภูมิหลังและพัฒนาการของสื่อแนวใหม่ ประเภทของสื่อแนวใหม่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยเป็นการอภิปรายถึงค านิยามของสื่อแนวใหม่ ว่าครอบคลุมสื่อประเภทใดบ้างและมีขอบเขต
อยู่ที่ใด ทั้งนี้ ใจความส าคัญของค านิยามสื่อแนวใหม่มักจะเกี่ยวข้องกับ การสื่อสารกับผู้รับสารผ่าน
เทคโนโลยีในการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังวิพากษ์บทบาทและความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง การแผ่ขยายของ
สื่อแนวใหม่ ความรวดเร็วในการสื่อสาร การเข้าถึงผู้ชมจ านวนมากโดยใช้ทรัพยากรจ ากัด 
ขณะเดียวกัน ก็มีการตั้งค าถามในเรื่องความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสื่อดิจิตอล (Digital divide) การมี
ส่วนร่วม และการเป็นผู้รับและผู้ส่งสารในขณะเดียวกัน (Produser) 

2.2.2  การทูตสาธารณะ 
การศึกษาของวรรณกรรมของ J. MELISSEN ในหัวข้อเรื่อง The new public 

diplomacy : soft power in international relations5 ที่ผู้เขียนใช้ประกอบนั้น ให้ความส าคัญกับ
ค านิยามของการทูตสาธารณะ เนื่องจากเป็นการด าเนินการทางการทูตรูปแบบใหม่ ที่หลายประเทศมี
ให้ความสนใจ ค านิยามการทูตสาธารณะที่วรรณกรรมหยิบยกคือ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย (ในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมชมชอบประเทศผู้ด าเนินนโยบาย
การทูตสาธารณะ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเหล่านั้น อย่างไรก็ดี นักวิชาการเหล่านี้ 
ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในด้าน ค าจ ากัดความ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน และตัวแสดงอ่ืนๆ ที
เกี่ยวข้องกับการทูตสาธารณะ  
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานภาครัฐรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศต้องยอมรับว่าด้วยกระแส
ภายใต้โลกาภิวัฒน์ของสื่อแนวใหม่ (New Media) และผลผลิตของสื่อแนวใหม่ที่มี ชื่อว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ได้สร้างอิทธิพลทางความคิดและเข้ากันได้ดีกับการเกิดขึ้นของกลุ่มคนกลุ่ม
                                                 
3 José van Dijck, Tracing Twitter: The Rise of a Micro blogging platform, International Journal of 

Media and Cultural Politics 7,3(2012): 333-348. 
4 Lievrouw, L, Chapter 1: Introduction. FROM: Lievrouw, L, Alternative and activist new media, 

Cambridge:  Polity, 2011, pp.1-27. 
5 MELISSEN, J., The new public diplomacy : soft power in international relations, Basingstoke: 

Palgrave Macmillan, 2007. 
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ใหญ่บนโลกที่มีแนวโน้มของพฤติกรรมไปในทิศทางแบบสื่อประชาสังคม (activist new 
media/alternative media) โดยมีค่านิยมร่วมกัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างและพัฒนาสื่อที่กลุ่ม
ดังกล่าวได้มีการปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ในทางใดทางหนึ่ง และในปัจจุบันคนไทยจ านวนร้อย
ละ 40 ของประชากรในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ จึงเกิดความพยายาม
ที่จะหาค าตอบต่อค าถามที่มีความท้าทายว่ากระทรวงฯ ในฐานะที่เป็นกระทรวงฯ ความมั่นคงจะมี
นโยบายด าเนินการในทิศทางใดเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปจากอดีต โดย
ที่กระทรวงฯ ได้เริ่มเข้าร่วมสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ปี 2554 และปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
มีความส าเร็จหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และก้าวสู่เป้าหมายการประชาสัมพันธ์ให้
ภาคประชาชนได้รับทราบภารกิจการด าเนินงานของกระทรวงฯ และลบภาพลักษณ์เดิมที่ถูก
เปรียบเทียบเป็นหอคอยงาช้าง ได้เพียงใด ทั้งนี้ รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการด าเนินการทูตสาธารณะ (public diplomacy) และในบริบทของการให้บริการแก่ภาค
ประชาชนภายใต้ชื่อเรียกว่าการทูตเพ่ือประชาชน โดยที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเน้นสร้างความสมดุลของการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็น
หลักฐานยืนยันความถูกต้อง และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก โดย
การศึกษามุ่งเน้นในการรวบรวมข้อมูลตัวเลขจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลัก เฟสเพจ Facebook 
Page/ ทวิตเตอร์ twitter 

 
 



 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  กระทรวงการต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Internet และสื่อสังคมออนไลน์ 

3.1.1  ภูมิหลัง 
กระทรวงการต่างประเทศเริ่มต้นการใช้การติดต่อเชื่อมโยง Internet ผ่านอุปกรณ์

โมเด็ม (modem) และโปรแกรม trumpet winsock / Netscape เมื่อปี 2538 ถือเป็นการเปิด
ศักราชการเชื่อมโยงเข้าสู่สื่อแนวใหม่ของกระทรวงฯ โดยกรมอาเซียนได้เป็นหน่วยงานแรกสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศท่ีเริ่มจัดท าเว็บไซต์กรมอาเซียนขึ้นในปีเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์อันแรก
ที่เกิดขึ้นภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ โดยในปี 2540 กระทรวงฯ ได้จัดท าเว็บไซต์อย่างเป็น
ทางการขึ้นภายใต้โดเมนชื่อ www.mfa.go.th และได้เริ่มใช้มาถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบันได้อยู่ในล าดับที่ 
200,255 ที่มีผู้เข้ามาติดตามเข้ามาอ่านเฟสเพจมากที่สุดโลก และล าดับที่ 3,590 ที่มีผู้เข้ามาติดตาม
เข้ามาอ่านเว็บไซต์มากที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่กระทรวงฯ ได้เริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์หลัก เฟส
เพจ Facebook Page/ ทวิตเตอร์ twitter ในปี 2554 ภายใต้ชื่อ www.facebook.com/ThaiMFA 
และ twitter.com/mfathai ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องช่องทางและแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

แนวใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
 
3.1.2  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 

กรมสารนิเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่าง
เป็นทางการของกระทรวงฯ ได้มีการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดั้งเดิม ประกอบด้วย สื่อ
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย (ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน และ คม ชัด ลึก) สื่อหนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ (Bangkok Post และ The Nation สื่อวิทยุ (วิทยุสราญรมย์ Radio Thailand และ 
คลื่นข่าว FM) และสื่อโทรทัศน์ (ช่อง 3 5 7 9 11 ThaiPBS และ TGN) โดยมีทั้งที่กระทรวงฯ มีพ้ืนที่
หรือรายการที่ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นประจ า และที่กระทรวงฯ ซื้อพ้ืนที่ข่าวหรือรายการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เป็นครั้งๆ ไป ในขณะที่สื่อแนวใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกรมสารนิเทศ ประกอบด้วยการใช้ platform หลักบนโปรแกรมเว็บไซต์กระทรวงฯ เฟสบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ ไลน์ และยูทูป โดยมีรายละเอียดของสื่อแนวใหม่อย่างเป็นทางการที่มีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ (www.mfa.go.th) (2) เฟสเพจ 
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Facebook อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ (www.facebook.com/thaimfa) (3) เพจทวิตเตอร์
อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ (www.twitter.com/MFAThai www.twitter.com/MFAupdate 
และ www.twitter.com/MFAThai_PR_EN) (4) กลุ่มแอพลิเคชันไลน์ (Buakeaw Line) ที่มีสมาชิก
คือกลุ่มผู้สื่อข่าวจากทุกส านักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ทีวีดิจิตอล ที่ตั้งอยู่
ในประเทศไทย (5) เพจยูทูปอย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ www.youtube.com/user/ 
mfathailand ทั้งนี้ กรมสารนิเทศ ก าลังริเริ่มโครงการน าร่องในการใช้ระบบ Hangout ที่พัฒนาขึ้น
โดยกลุ่ม Google+ เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงฯ รวมทั้งสามารถ
จัดการแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์โต้ตอบกับสื่อมวลชนผ่านระบบออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย 
 

  

   
 
ภาพที่ 3  ช่องทางสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ 

ที่มา:  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องช่องทางและแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
แนวใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 

 
3.1.3  กรอบการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ผ่านสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์

อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ 
กระทรวงฯ จะท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านสื่อแนวใหม่ และสื่อสังคม

ออนไลน์อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ ภายในกรอบการประชาสัมพันธ์ (1) ในกรณีการจัด/เข้า
ร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เช่น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมสุดยอด
ผู้น าเอเชียแปซิฟิก (2) การหารือทวิภาคีระดับอธิบดีขึ้นไป (3) การจัดประชุม/สัมมนา ซึ่งจัดโดย
กระทรวงฯ ภายในประเทศ (4) การประชาสัมพันธ์การเยือนของผู้น าต่างประเทศในฐานะต่างๆ ใน
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ประเทศไทย (5) ประกาศกระทรวงฯ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น การยกเลิกวีซ่า การจัดท า
หนังสือเดินทาง (6) พันธกิจและกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ของไทยได้
ด าเนินการในต่างประเทศ (7) การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของกระทรวงฯ ตามที่ได้รับการร้องขอ
จากหน่วยงานต่างๆ 

3.1.4  ขั้นตอนเพื่อเตรียมส าหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อแนวใหม่ และสื่อ
สังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ 

1)  ขั้นตอนการเตรียมตัวส าหรับการประชาสัมพันธ์  การเยือนของผู้น า
ต่างประเทศ ในลักษณะของ (State Visit / Official Visit / Working Visit) กรมสารนิเทศมีหน้าที่
รับผิดชอบในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การเยือนของผู้น าต่างประเทศ โดยจะประสานขอ
ข้อมูลประกาศการเยือนของผู้น า / ประวัติของผู้น า / ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้น ๆ / 
ภาพถ่ายของผู้น า (ไฟล์ความละเอียดสูง) โดยจัดส่งให้กับทางกรมสารนิเทศก่อนการเยือนอย่างน้อย
หนึ่งสัปดาห์ และกรมสารนิเทศจะประสานเชิญสื่อมวลชนผู้สนใจท าข่าวเข้าร่วมรับฟังกรมภูมิภาค
จัดการบรรยายสรุปสื่อมวลชนถึงการเยือนของผู้น าตามเห็นสมควรด้วย 

2)  ขั้นตอนการเตรียมตัวส าหรับการประชาสัมพันธ์ ในกรณีทวิภาคีระดับอธิบดีขึ้น
ไป โดยก าหนดให้กรม/กอง ที่เกี่ยวข้องส่งส าเนาแฟ้มที่จะใช้ประกอบการประชุม (electronic file) 
แก่เจ้าหน้าที่กองการสื่อมวลชน หากในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศเข้าร่วมการประชุมฯ กรม/
กอง ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท าข่าวสารนิเทศและส่งให้เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศภายใน 1 วันหลังการ
ประชุมหารือเสร็จสิ้น และขอให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าของเรื่องถ่ายภาพกิจกรรมการประชุมฯ เน้นภาพ
หัวหน้าคณะ พร้อมส่ง Twitter ข้อความสั้นๆ พร้อมรูปมาที่ @MFAThai เพ่ือกรมสารนิเทศจะจัดส่ง 
Twitter อย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

3)  ขั้นตอนการเตรียมตัวส าหรับการประชาสัมพันธ์ ในกรณีการเข้าร่วมการ
ประชุมระหว่างประเทศ โดยก าหนดให้กรม/กองส่งส าเนาบันทึกเรียนเสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
ประชุม/ สิ่งที่จะมีการหารือ 1 สัปดาห์ ก่อนการจัดงาน กรม/กอง เจ้าของเรื่องต้องตัดสินว่าจะมีการ
บรรยายสรุปผู้สื่อข่าวหรือไม่ (กรณีการประชุมระดับปลัดฯ ขึ้นไปหรือตามความเหมาะสม การ
บรรยายสรุปควรจัดในห้วง 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมฯ โดยกรมสารนิเทศจะประสานงานในการเชิญ
สื่อมวลชนที่สนใจท าข่าวเข้าร่วมฟังการบรรยาย และขอให้น าส่งส าเนาแฟ้มที่จะใช้ประกอบการ
ประชุม (electronic file) แก่เจ้าหน้าที่กองการสื่อมวลชน หากในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ
เข้าร่วม กอง/กอง ที่เกี่ยวข้องจัดท าข่าวสารนิเทศและส่งให้เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศภายใน 1 วันหลัง
การประชุมหารือเสร็จสิ้น และให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าของเรื่องถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม เน้นภาพ
หัวหน้าคณะ พร้อมส่ง Twitter พร้อมรูปมาที่ @MFAThai เพ่ือกรมสารนิเทศจะจัดส่ง Twitter 
ทางการอีกครั้ง 

4)  ขั้นตอนการเตรียมตัวส าหรับการประชาสัมพันธ์ในกรณีทวิภาคีระดับอธิบดีขึ้น
ไป โดยก าหนดให้กรม/กอง ที่เกี่ยวข้องส่งส าเนาแฟ้มที่จะใช้ประกอบการประชุม (electronic file) 
แก่เจ้าหน้าที่กองการสื่อมวลชน หากในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศเข้าร่วม กอง/กอง ที่เกี่ยวข้อง
จัดท าข่าวสารนิเทศและส่งให้เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศภายใน 1 วันหลังการประชุมหารือเสร็จสิ้น และ
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ขอให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าของเรื่องถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม เน้นภาพหัวหน้าคณะพร้อมส่ง Twitter 
ข้อความสั้นๆ พร้อมรูปมาที่ @MFAThai เพ่ือกรมสารนิเทศจะจัดส่ง Twitter อย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

5)  ขั้นตอนการเตรียมตัวส าหรับการประชาสัมพันธ์ในกรณีการจัดประชุม/สัมมนา
ในประเทศ โดยก าหนดให้กรม/กอง ที่เกี่ยวข้องส าเนาบันทึกเรียนเสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
ประชุม/ สิ่งที่จะมีการหารือ 1 สัปดาห์ก่อนการจัดงาน ส าหรับในกรณีการประชุมระดับสูง เช่น การ
ประชุม 2nd Water Summit จะต้องมีการจัดตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมสารนิเทศจะ
มีส่วนร่วมในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ หากในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศเข้าร่วม 
กอง/กอง ที่เกี่ยวข้องจัดท าข่าวสารนิเทศและส่งให้เจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศภายใน 1 วันหลังการ
ประชุมหารือเสร็จสิ้น และขอให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าของเรื่องถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม เน้นภาพ
หัวหน้าคณะ พร้อมส่ง Twitter ข้อความสั้นๆ พร้อมรูปมาที่ @MFAThai เพ่ือกรมสารนิเทศจะจัดส่ง 
Twitter อย่างเป็นทางการอีกครั้ง  
 
3.2  ความเป็นเอกภาพของการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ 

 
ตารางที ่3  ส ารวจความเป็นเอกภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ 
 

หน่วยงาน Facebook Website 
กรมอาเซียน www.facebook.com/ 

ASEANThailand.MFA 
www.mfa.go.th/asean 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ www.facebook.com/ 
USWatch 

uswatch.mfa.go.th 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง  
และแอฟริกา 

- sameaf.mfa.go.th 

กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย - www.phraviharn.org 
กรมยุโรป - www.europetouch.in.th 
กรมเอเชียตะวันออก www.facebook.com/ 

East Asia Watch 
www.eastasiawatch.in.th 

ส านักงานงานความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 

www.facebook.com/ 
ticacooperation 

www.tica.thaigov.net/ 

สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ www.facebook.com/ 
dvifa 

www.mfa.go.th/dvifa 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Thaibiz www.mfa.go.th/business 
www.thaibiz.net 

กรมพิธีการทูต - Pr บนเว็บหลักกระทรวงฯ 
ส านักบริหารบุคคล - Pr บนเว็บหลักกระทรวงฯ 
กรมองค์การระหว่างประเทศ www.facebook.com/ Pr บนเว็บหลักกระทรวงฯ 
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หน่วยงาน Facebook Website 
 ThailandforUNSC  

www.facebook.com/ 
pages/Rights-now  

ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องช่องทางและแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
แนวใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 

 
จากตารางการใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็น

ทางการของกระทรวงฯภายใต้การก ากับดูแลของกรมสารนิเทศ www.mfa.go.th เฟสเพจ 
(www.facebook.com/thaimfa) ปรากฏข้อมูลว่า กรม/กอง อ่ืนๆ ได้มีการจัดท าเว็บไซต์ของตนเอง
เช่นกัน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระ จึงอาจสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ 
ผ่านสื่อแนวใหม่ และสื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์
ของกรม/กอง อ่ืนๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ที่เน้นประเด็นหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1)  กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีการจัดท าเว็บไซต์www.sameaf.mfa.go.th 
www.thaiafrica.mfa.go.th โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและเรื่องน่ารู้ของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาครวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับข้อริเริ่มไทย – แอฟริกา 

2)  กรมเอเชียตะวันออก มีการจัดท าเว็บไซด์ และเฟสบุ๊ค www.eastasiawatch.in.th/ 
www.facebook.com/pages/east-asia-watch/ โดยรวบรวมเกร็ดข้อมูลและความรู้ที่น่าสนใจจาก 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ประจ าอยู่ประเทศต่างๆ 

3)  กรมอาเซียน มีการจัดท าเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค www.mfa.go.th/asean / 
www.facebook.com/ASEANThailand.MFA เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4)  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีการจัดท าเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค www.aspa.mfa.go.th / 
www.uswatch.mfa.go.th / www.facebook.com/USWatch โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับประเทศอเมริกาโดยเฉพาะ 

5)  กรมยุโรป มีการจัดท าเว็บไซต์ www.europetouch.in.th ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลต่างๆ 

6)  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีการจัดท า เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ 
www.thaibiz.net ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าการลงทุน  

7)  กรมองค์การระหว่างประเทศ มีการใช้เฟสบุ๊คเป็นอีกช่องทางในการให้ข้อมูลแก่
ประชาชน เช่นเพจการน าเสนอข้อมูลการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของ United Nations 
Security Council resolution (UNSC) ของไทย www.facebook.com/ ThailandforUNSC เพจ
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการเสนอชื่อของประเทศไทยในการเป็นสมาชิก HRC 
www.facebook.com/pages/Rights-now  

8)  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีการจัดท าเว็บไซต์ www.phraviharn.org เพ่ือให้ข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับ ค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร  
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9)  ส านักงานงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ มีการจัดท าเว็บไซต์และ
เฟสบุ๊ค www.tica.thaigov.net/ www.facebook.com/ticacooperation น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ข่าวกิจกรรม สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม 
 
3.3  สื่อสังคมออนไลน์เฟสเพจ Facebook Page อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ ภายใต้ชื่อ 

www.facebook.com/ThaiMFA  
 

 
 

ภาพที่ 4  เฟสเพจเริ่มต้นเมื่อ 19 ก.ค. 2554 และตัวเลขผู้ติดตาม 54,718 คน ณ 31 พ.ค. 2557 
ที่มา: facebook.com 

 
กระทรวงฯ ได้เริ่มใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสเพจ Facebook ตั้งแต่

วันที่ 19 ก.ค. 2554 โดยตัวเลขผู้ติดตาม ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557 มีจ านวน 54,718 คน6 จากการ
วิเคราะห์ตัวเลขเชิงสถิติจากการดึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

3.3.1  การเพิ่มข้ึนของผู้ติดตามเฟสเพจของกระทรวงฯ 
1)  ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามเฟสเพจตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ก.ค. 2554 – ต.ค. 

2556 มีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จากจ านวน 1 คนจนถึง 22,800 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน ใน
อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 26 คน ถือว่าเป็นการเพ่ิมข้ึนช้าๆ ในช่วงที่ 1 
 

                                                 
6 ตัวเลขผูต้ิดตามเฟสเพจ www.facebook.com/ThaiMFA มีจ านวน 68,000 คน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2557 



19 

 
 

ภาพที่ 5  การเพ่ิมขึ้นแบบช้าๆ ในช่วงที่ 1 เดือน ก.ค. 2554 – ต.ค. 2556 วันละ 26 คน 
ที่มา: facebook.com 

 
2)  ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามเฟสเพจตั้งแต่เริ่มสิ้นเดือน ต.ค. 2554 – มี.ค. 

2556 มีการเพ่ิมขึ้นแบบรวดเร็วจากจ านวน 22,800 คนจนถึง 33,151 คนภายในระยะเวลา 4 เดือน 
ในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 86 คน ถือว่าเป็นการเพ่ิมข้ึนรวดเร็วในช่วงที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 6  การเพ่ิมขึ้นรวดเร็วในช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. 2554 – มี.ค. 2556 วันละ 86 คน 
ที่มา: facebook.com 

 



20 

3)  ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามเฟสเพจตั้งแต่เริ่มต้นเดือน มี.ค. 2556 – พ.ค. 
2557 มีการเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดจากจ านวน 33,151 คนจนถึง 54,718 คนภายในระยะเวลา 3 
เดือน ในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 239 คน ถือว่าเป็นการเพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 7  การเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ 3 เดือน มี.ค. 2556 – พ.ค. 2557 วันละ 239 คน 
ที่มา: facebook.com 

 
3.3.2  วิธีการน าเสนอข่าวในเฟสเพจกระทรวงฯ 

1)  วิธีการน าเสนอข่าวให้แก่ผู้ติดตามเฟสเพจตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ก.ค. 2554 – 
ต.ค. 2556 มีลักษณะการลงข้อมูลอย่างจ ากัดเพียงเพ่ือชี้เป้าให้เข้าไปหาข้อมูลพร้อมรายละเอียดต่อใน
หัวข้อ press release ของเว็บไซต์ทางการของกระทรวงฯ www.mfa.go.th โดยส่วนมากไม่มีการลง
ประเด็นส าคัญของเนื้อข่าวโดยตรงในเฟสเพจของกระทรวงฯ และการลงข้อมูลข่าวสาร ไม่เน้นความ
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน แต่เน้นความถูกต้องของข่าวสาร โดยต้องรอให้มีการน าข่าวสารขึ้นในหัวข้อ 
press release ของเว็บไซต์ทางการของกระทรวงฯ ก่อน ถึงจะลงข้อมูลในเฟสเพจเพ่ือแจ้งให้ไปหา
อ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์กระทรวงฯ ต่อไป 

2)  วิธีการน าเสนอข่าวให้แก่ผู้ติดตามเฟสเพจตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ต.ค. 2556 จนถึง
ปัจจุบัน มีลักษณะการปรับเปลี่ยนรูปแบบลงข้อมูลข่าวสารในเฟสเพจ โดยเน้นเลือกประเด็นของ
เนื้อหาที่ส าคัญ ลงในเฟสเพจอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องรอข้อมูลให้ปรากฏใน
เว็บไซต์ทางการของกระทรวงฯ เสียก่อน 

3.3.3  ประเด็นข่าวท่ีอยู่ในความสนใจ 
1)  หลักการส าคัญของเฟสเพจในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมจ านวนคนอ่านได้มากที่สุดคือการที่มีผู้ติดตาม (Follower) ของเฟสเพจทางการของ
กระทรวงฯ ได้ท าการช่วยกระจายข่าวแชร์ (Share) ข่าวของการทรวงฯ ไปสู่ฐานข้อมูลผู้ติดตาม 
(Follower) ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะเป็นเครือข่าย networking ที่กระจายไปเป็นวงกว้าง โดย
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ที่ตั้งแต่ที่กระทรวงฯ เริ่มใช้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสเพจอย่างเป็นทางการ
ของกระทรวงฯ ตลอดเวลา 3 ปี 1 เดือน (นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557 ปรากฏมีตัวเลขผู้เข้ามาติดตาม
เข้ามาอ่านและแชร์ Share ข่าวของกระทรวงฯ มากที่สุดจ านวน 239,852 คน เกิดขึ้นในวันที่ 6 ม.ค. 
2557 ซึ่งกระทรวงฯ ได้ลงข่าวสารเรื่อง การให้บริการหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวอยู่ในช่วงที่
เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะมีความจ าเป็นที่จะต้องปิดท าการ
อาคารกรมการกงสุลบนถนนแจ้งวัฒนะ และเปิดให้บริการหนังสือเดินทางได้เฉพาะที่ส านักงาน
หนังสือเดินทางสาขาเทสโก โลตัส ปิ่นเกล้า / สาขาเซ็นทรัลบางนา 
 

 

 
 

ภาพที่ 8  แสดงวันที่ 6 ม.ค. 2557 มีผู้เข้ามาติดตามเข้ามาอ่านเฟสเพจกระทรวงฯ มากที่สุด 
ที่มา: facebook.com 
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2)  ตั้งแต่ท่ีกระทรวงฯ เริ่มใช้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟส
เพจอย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ ตลอดเวลา 3 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ก.ค. 2554 จนถึง
วันที่ 31 พ.ค. 2557 จากการวิเคราะห์ตัวเลขปรากฏว่ามีตัวเลขผู้เข้ามาติดตามเข้ามาอ่านเฟสเพจของ
กระทรวงฯ โดยพบว่าหัวข้อเรื่องที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดในล าดับต้นๆ จะเป็นที่หัวข้อเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนโดยตรง และได้ให้ความสนใจในข่าวสารเรื่องการให้บริการหนังสือเดินทาง 
งานกงสุล และประกาศด้านการกงสุลมากที่สุดด้วย นอกจากนั้น ในประเด็นเรื่องค าตัดสินคดีตีความ
ค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารฯ ในปี 2505 ที่มีค าตัดสินในวันที่ 11 พ.ย. 2556 ก็ได้รับความสนใจ
อย่างมากเช่นเดียวกัน  
 

 
 

ภาพที่ 9  ประเด็นด้านการบริการกงสุลที่มีผู้เข้ามาติดตามเข้ามาอ่านเฟสเพจมากท่ีสุด 
ที่มา: facebook.com 

 
3.3.4  จุดหักเหของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดตามเฟสเพจของกระทรวงฯ  

เกิดข้ึนในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. 2556 ซึ่งเริ่มมีสัญญาณของการเพ่ิมขึ้น
ของกลุ่มคนที่มีความสนใจต่อข่าวสารของกระทรวงฯ โดยเฉพาะที่ระหว่างวันที่ 15-19 เม.ย. 2556 ที่
เป็นการให้การทางวาจา (Oral Hearings) ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ในคดีตีความ
ค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 โดยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ของการประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงฯ ผ่านสื่อแนวและสื่อสังคมออนไลน์ กระแสดังกล่าวเริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆ แต่ก็มี
จ านวนผู้ที่เริ่มเข้ามาติดตามเฟสเพจของกระทรวงฯ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงปลายเดือน ต.ค. 
2556 ซึ่งเป็นช่วงเข้าใกล้ก าหนดเวลาค าตัดสินคดีตีความค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารฯ ที่มี
ก าหนดตีความในวันที่ 11 พ.ย. 2556 โดยถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่
เหตุการณ์ค าพิพากษาในปี 2505 จึงท าให้ในช่วงเวลาเดือนต.ค. 2556 มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ที่ติตาม 
เฟสเพจของกระทรวงฯ ในลักษณะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถรักษาแรงโมเมนตั้มของกระแส 
ในการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สนใจข่าวสารของกระทรวงฯ ได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองได้น ามาซึ่งการปิดอาคารกรมการกงสุล ถนน แจ้งวัฒนะในเดือน ม.ค. 2557 ได้มา
กระตุ้นกระแสความต้องการรับรู้ข่าวสารของกระทรวงฯ อีกครั้งในเรื่องการให้บริการหนังสือเดินทาง 
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ท าให้จ านวนผู้ติดตามข่าวสารของกระทรวงฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากจนถึงปัจจุบัน 
 
3.4  สื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ twitter ภายใต้ชื่อ twitter.com/mfathai 

กระทรวงฯ ได้เริ่มใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 
2554 โดยตัวเลขผู้ติดตาม ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557 มีจ านวน 27,095 คน7 จากการวิเคราะห์ตัวเลขเชิง
สถิติจากการดึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

3.4.1 การเพ่ิมข้ึนของผู้ติดตามทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ 
1) ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามทวิตเตอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ก.ค. 2554 – ต.ค. 

2556 มีการเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ จากจ านวน 1 คนจนถึง 6,500 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน ใน
อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 7 คน ถือว่าเป็นการเพ่ิมข้ึนช้าๆ ในช่วงที่ 1 

2) ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามทวิตเตอร์ตั้งแต่เริ่มสิ้นเดือน ต.ค. 2556 – มี.ค. 
2557 มีการเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดจากจ านวน 6,500 คนจนถึง 21,736 คนภายในระยะเวลา 4 
เดือน ในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 126 คน ถือว่าเป็นการเพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ 2 

3) ตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามทวิตเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเดือน มี.ค. 2557 – พ.ค. 
2557 มีการเพ่ิมขึ้นแบบรวดเร็วจากจ านวน 21,736 คนจนถึง 27,095 คนภายในระยะเวลา 3 เดือน 
ในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 59 คน ถือว่าเป็นการเพ่ิมข้ึนรวดเร็วในช่วงที่ 3 

4) จากการพิจารณาภาพรวมของอันดับทวิตเตอร์ของไทยจัดท าโดย Top 100 
Twitaholic ซึ่งวัดจากจ านวนผู้ที่มีการติดตามมากที่สุด ปรากฏว่าเป็นที่น่าสนใจยิ่งที่ อันดับของ 
ทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 29 ของประเทศไทย ถือว่ามีอันดับที่สูงที่สุดในหน่วย
ราชการของไทย โดยเป็นรองกลุ่มดารา นักร้อง ซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย นักการเมืองชื่อดัง ส านัก
ข่าวโทรทัศน์ และสถานีวิทยุเครือข่ายใหญ่ ของประเทศไทย เท่านั้น8 
 

                                                 
7 ตัวเลขผูต้ิดตามทวิตเตอร์ twitter.com/mfathai จ านวน 31,000 คน ณ วันท่ี 1 ส.ค. 2557 
8 อันดับที่ 1 วุฒิธร มิลินทจินดา (วู้ดดี้) อันดับที่ 2 ปกรณ์ ลมั (โดม) อันดับ 7 วิทยุจอสอ 100 อันดับ 11 

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส อันดับ 13 กรณ์ จาติกวณิช อันดับที่ 29 กระทรวงการต่างประเทศ อันดับที่ 30 
บริษัทการบินไทย จ ากัด 
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ภาพที่ 10  อันดับผู้ติดตามทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทย 
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ภาพที่ 10  อันดับผู้ติดตามทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทย (ต่อ) 
ที่มา: twitaholic.com 
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3.4.2  วิธีการน าเสนอข่าวในทวิตเตอร์กระทรวงฯ 
1)  วิธีการน าเสนอข่าวให้แก่ผู้ติดตามทวิตเตอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ก.ค. 2554 – 

ต.ค. 2556 มีลักษณะการลงข้อมูลอย่างจ ากัดเพียงเพ่ือชี้เป้าให้เข้าไปหาข้อมูลพร้อมรายละเอียดต่อใน
หัวข้อ press release ของเว็บไซต์ทางการของกระทรวงฯ www.mfa.go.th โดยส่วนมากไม่มีการลง
ประเด็นส าคัญของเนื้อข่าวโดยตรงในทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ และการลงข้อมูลข่าวสาร ไม่เน้นความ
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน แต่เน้นความถูกต้องของข่าวสาร โดยต้องรอให้มีการน าข่าวสารขึ้นในหัวข้อ 
press release ของเว็บไซต์ทางการของกระทรวงฯ ก่อน ถึงจะลงข้อมูลในทวิตเตอร์เพ่ือแจ้งให้ไปหา
อ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์กระทรวงฯ ต่อไป 

2)  วิธีการน าเสนอข่าวให้แก่ผู้ติดตามทวิตเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ต.ค. 2556 
จนถึงปัจจุบัน มีลักษณะการปรับเปลี่ยนรูปแบบลงข้อมูลข่าวสารในทวิตเตอร์ โดยเน้นเลือกประเด็น
ของเนื้อหาที่ส าคัญ ลงในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องรอข้อมูลให้ปรากฏใน
เว็บไซต์ทางการของกระทรวงฯ เสียก่อน 

3.4.3  การช่วยกระจายข่าวทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ 
1)  หลักการส าคัญของทวิตเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมจ านวนคนอ่านได้มากที่สุดคือการที่มีผู้ติดตาม (Follower) ของทวิตเตอร์ทางการของ
กระทรวงฯ ได้ท าการช่วยกระจายข่าวรีทวิต (Retweet) ข่าวของการทรวงฯ ไปสู่ฐานข้อมูลผู้ติดตาม 
(Follower) ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะเป็นเครือข่าย networking ที่กระจายไปเป็นวงกว้าง โดย
ที่ตั้งแต่ที่กระทรวงฯ เริ่มใช้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์อย่างเป็น
ทางการของกระทรวงฯ ตลอดเวลา 3 ปี 1 เดือน (นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557 ปรากฏมีตัวเลขผู้เข้ามา
ติดตามเข้ามาอ่านและรีทวิตเรื่อง การให้บริการหนังสือเดินทาง โดยเฉพาะ ในช่วงที่เกิดความวุ่นวาย
ทางการเมืองและกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะมีความจ าเป็นที่จะต้องปิดท าการอาคารกรมการกงสุล
บนถนนแจ้งวัฒนะ และเปิดให้บริการหนังสือเดินทางได้เฉพาะที่ส านักงานหนังสือเดินทางสาขาเทสโก 
โลตัส ปิ่นเกล้า / สาขาเซ็นทรัลบางนา 

2)  ตั้งแต่ที่กระทรวงฯ เริ่มใช้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ ตลอดเวลา 3 ปี 1 เดือน (นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557 จาก
การวิเคราะห์ตัวเลขปรากฏว่ามีตัวเลขผู้เข้ามาติดตามเข้ามาอ่านทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ ที่ได้ท าการ
ช่วยกระจายข่าวรีทวิต (Retweet) ให้แก่กระทรวงฯ มากที่สุดใน 10 ล าดับแรกได้แก่ (1) Morning 
News TV3 (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 426,000 คน) (2) @Js100 Radio (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 
574,000 คน) (3) @TNAMCOT (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 53,600 คน) (4) @NEWS100.5FM (มีฐาน
ผู้ติดตามจ านวน 162,000 คน) (5) @kitti3mitti (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 557,000 คน) (6) 
@ThaiPBS (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 491,000 คน) ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่การประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวงฯ ผ่านทวิตเตอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือในการกระจายข่าวรีทวิต จาก
กลุ่มผู้ที่มีเครือข่าย networking ของฐานข้อมูลที่มีจ านวนมากเช่นนี้ จึงท าให้การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ สามารถครอบคลุมได้อย่างกว้างขวาง 
 



27 

 

 
 

ภาพที่ 11  การกระจายข่าวรีทวิตข้อมูลทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
ที่มา: twitter.com 

 
3.4.4  จุดหักเหของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดตามทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ  

เกิดข้ึนในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. 2556 ซึ่งเริ่มมีสัญญาณของการเพ่ิมขึ้น
ของกลุ่มคนที่มีความสนใจต่อข่าวสารของกระทรวงฯ โดยเฉพาะที่ระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2556 
ที่เป็นการให้การทางวาจา (Oral Hearings) ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ในคดีตีความ
ค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 โดยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ของการประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงฯ ผ่านสื่อแนวและสื่อสังคมออนไลน์ กระแสดังกล่าวเริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆ แต่ก็มี
จ านวนผู้ที่เริ่มเข้ามาติดตามทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงปลายเดือน ต .ค. 
2556 เป็นช่วงเข้าใกล้ก าหนดเวลาค าตัดสินคดีตีความค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารฯ ที่มีก าหนด
ตีความในวันที่ 11 พ.ย. 2556 โดยถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่เหตุการณ์ค า
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พิพากษาในปี 2505 จึงท าให้ในช่วงเวลาเดือน ต.ค. 2556 มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ที่ติดตามทวิตเตอร์ของ
กระทรวงฯ ในลักษณะก้าวกระโดด และสามารถรักษาแรงโมเมนตั้มของกระแส ในการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผู้สนใจข่าวสารของกระทรวงฯ ได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองได้
น ามาซึ่งการปิดอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะในเดือน ม.ค. 2557 และเหตุการณ์ปฏิวัติ
รัฐประหาร เดือน พ.ค. 2557 ได้กระตุ้นกระแสความต้องการรับรู้ข่าวสารของกระทรวงฯ อีกครั้งใน
เรื่องการให้บริการหนังสือเดินทาง ท าให้จ านวนผู้ติตตามข่าวสารของกระทรวงฯ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีทิศทางเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 12  ข้อมูลทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
ที่มา: twitter.com 
 
3.5  ความเข้าใจของผู้บริหารกระทรวงฯ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ 

ทฤษฎี The Four Generations 
1) Veteran : 66+ years old คนรุ่นนี้ผ่านประสบการณ์เศรษฐกิจตกต่ าในปี 2472 

สงครามโลกครั้งที่สองเป็นรุ่นที่ให้คุณค่ากับการท างานหนัก 
2) Baby Boomer: 50 – 65 years old กลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเริ่มวางแผน 

ปลดระวางและดีดตัวเองออกจากงาน ง่าย ๆ ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของโลก  
3) Generation X: 36 – 49 years old คือ มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้อง

เป็นทางการ ให้ความส าคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance) มี
แนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพัง ไม่พ่ึงพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง 
พร้อมรับฟังข้อติติง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

4) GEN’ Y: 35 years and less คือ ผู้ที่ก าลังก้าวเข้ามาสู่วัยท างาน GEN’ Y เป็นกลุ่มคน
ที่เกิดมาพร้อมกับความสงสัย เป็นรุ่นลูกของ 
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5) GEN’ X และมีปู่ย่าตายายเป็น BABY BOOMER เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาด้วยความ
เพียบพร้อมและความสับสน 

 
ตารางที่ 4  ทฤษฎี The Four Generations 

 
 Boomers Gen Xers Gen Yers 
งาน งานคือชีวิต ชีวิตคือ งาน Work life  Balance  งานท าที่ไหนก็ได้ ต้องสนุก

และท้าทาย 
เทคโนโลยี ล าบาก ใช้ยาก ไม่จ าเป็น เป็นเพื่อนกัน  ฉันขาดเธอไม่ได้ ทุกอย่าง

หาได้ใน Internet 
ความก้าวหน้า  อยากได้ต้องรอ อยากได้ต้องไขว่คว้า  อยากได้ต้องเปลี่ยนองค์กร

ใหม่ เพราะเพ่ือนยังได้ 
ที่มา:  รศ.ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคสังคมเสี่ยงภัย”, วิทยาลัย

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างของอายุข้าราชการของกระทรวงฯ ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ อยู่

ในขณะนี้ สามารถแบ่งกลุ่มของข้าราชการเข้ากับทฤษฏี 4 ช่วงอายุที่มีลักษณะและพฤติกรรมที่ต่างกัน
ได้ดังนี ้

1) Baby Boomer: วิชาการเชี่ยวชาญ และบริหารต้น (ระดับ 9) / บริหารระดับสูง (ระดับ 
10) /บริหารระดับสูง (ระดับ 11) 

2) Generation X: ระดับวิชาการช านาญการ และทั่วไปช านาญการ (ระดับ 6) / ระดับ
วิชาการช านาญการ และทั่วไปอาวุโส (ระดับ 7) / ระดับอ านวยการต้น และวิชาการช านาญการพิเศษ 
(ระดับ 8) / วิชาการเชี่ยวชาญ และบริหารต้น (ระดับ 9) 

3) GEN’ Y: ระดับทั่วไปปฏิบัติงาน (ระดับ 2) / ระดับวิชาการปฏิบัติการ (ระดับ 3) / 
ระดับวิชาการปฏิบัติการ และทั่วไปปฏิบัติงาน (ระดับ 4) / ระดับวิชาการปฏิบัติการ และทั่วไป
ช านาญการ (ระดับ 5) / ระดับวิชาการช านาญการ และท่ัวไปช านาญการ (ระดับ 6) 

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่กระทรวงการต่างประเทศเริ่มต้นการใช้การติดต่อ
เชื่อมโยง Internet เมื่อปี 2538 จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
กรมหรือส านักต่างๆ จะมีลักษณะเข้ากับกลุ่ม Baby Boomer อาจจะรู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบันบ้าง แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้บริหารระดับกลางของ
กระทรวงฯ ที่เป็นระดับหัวหน้าฝ่าย หรือผู้อ านวยการกอง จะมีลักษณะเข้ากับกลุ่ม Generation X 
รู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน มีความสามารถในการใช้งานได้ แต่ไม่เชี่ยวชาญถึงขั้นใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรม/กอง ต่างๆ จะมีลักษณะเข้ากับกลุ่ม 
Generation Y รู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอย่างดี มีความสามารถในการใช้งานได้ 
และสามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 
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3.6  จากการวิเคราะห์ผลส ารวจการใช้อินเตอร์เน็ตของข้าราชการกระทรวงฯ ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับอ านวยการ และระดับบริหาร ที่สังกัดอยู่ในทุกกรม/กอง ของกระทรวงฯ 

ในภาพรวม9 สามารถสรุปในประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 
3.6.1  ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการกระทรวงฯ  

ข้าราชการกระทรวงฯ มีการศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นส่วนใหญ่ มีความรู้และ
ประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่งข่าวสารอยู่ในระหว่าง 10-20 ปี โดยมีความสามารถใช้
อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้หลากหลายแหล่ง ทั้งจากมือถือ smartphone / Tablet 
Computer / Notebook / Personal Computer (PC) ทั้งท่ีบ้าน ที่ท างาน และอุปกรณ์ติดตัว และ
ทุกคนมีการใช้งานติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่า 20 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์  

3.6.2  ความคุ้นเคยกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ข้าราชการกระทรวงฯ รู้จักสื่อสังคมออนไลน์ Facebook / Line / Whatsapp / 

Twitter / Instagram / Skype ตามล าดับความคุ้นเคย และใช้ประจ าวัน โดยมักใช้เพ่ือติดตามข่าว 
แชร์ข้อมูลข่าวสาร และรูปถ่าย ในลักษณะส่วนตัวกับกลุ่มเพ่ือน ไม่ค่อยใช้ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
กระทรวงฯ ยกเว้นในการติดตามข่าวสารที่เก่ียวข้องกับกระทรวง การใช้สื่อสังคมออนไลน์จะใช้งานใน
ระดับพ้ืนฐาน รับส่ง ข่าวสารข้อมูล แต่มักไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานในขั้นที่มีความซับซ้อน  

3.6.3  ความเข้าใจของสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ 
ข้าราชการกระทรวงฯ รู้จักเฟสเพจของกระทรวงฯ มากกว่าทวิตเตอร์ของ

กระทรวงฯ และโดยจะมีเฟสเพจส่วนตัวเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องงาน 
โดยถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อในประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
ว่ามีค่อนข้างมาก แต่กลับจะไม่คาดคิดว่า สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ มีสถิติการเข้าชมสูงสุดที่
สูงกว่า 100,000 คน รวมถึงไม่ทราบด้วยว่าทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 29 
ของประเทศไทย ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด และมีกลุ่มผู้ติดตามที่มีคุณภาพ อาทิเช่น Morning News 
TV3 (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 426,000 คน) @kitti3mitti (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 557,000 คน) 
@ThaiPBS (มีฐานผู้ติดตามจ านวน 491,000 คน) ช่วยท าการ retweet ให้แก่กระทรวงฯ  

3.6.4  ความเห็นเรื่องสื่อสังคมออนไลน์กับการเป็นกลไก 
สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์มากในการประชาสัมพันธ์และความพยายามเข้าถึง 

(reach out) ภาคประชาสังคมในทุกระดับ ข้าราชการกระทรวงฯ มีความเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์
ของกระทรวงฯ สามารถเป็นกลไกที่ดีในการใช้งานของกระทรวงฯ ในเรื่อง Soft Diplomacy / 
Public Diplomacy / People Diplomacy ได้มากกว่า 1 เรื่อง เนื่องจากมีมิติทับซ้อนกัน และเห็น
ความจ าเป็นในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นกลไกในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  

3.6.5  ด้านความปลอดภัยของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ต้องควรระมัดระวังเรื่องความถูกต้องของข้อมูลและ

แหล่งข่าว รวมถึงการป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ ที่

                                                 
9 แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของข้าราชการกระทรวงฯ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ข้อ ง 



31 

อาจเป็นการถูกน าบัญชีเฟสเพจ และทวิตเตอร์ ไปแสดงข้อความโดยเจ้าของบัญชีไม่ทราบ โดยรวม
แล้วข้าราชการกระทรวงฯ ยังขาดความระมัดระวัง ในการแชร์หรือส่งต่อภาพ ไม่ตรวจสอบแหล่งที่มา
และความถูกต้องของข่าวสารก่อนส่งต่อ มีพฤติกรรมฝากให้ผู้อ่ืนหรือร้านค้าดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น
มากกว่ากระท าด้วยตนเอง และอาจละเลยในเรื่องการตั้งค่าก าหนดรหัสผ่าน ในอุปกรณ์ของตนเพ่ือ
ป้องกันการถูกน าไปใช้ได้ 
 
3.7  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ เม่ือเทียบกับหน่วยงานลักษณะ

เดียวกับของประเทศอาเซียน และกรอบอาเซียน + 3 (เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน) 
 

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 (เกาหลีใต้/จีน/ญี่ปุ่น) 

 
No. Country Facebook 

followers/ 
Twitter 

followers 
Others 

1 Korea, MOFA 29,749 4,305 มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม
www.mofa.go.kr 

2 Japan, MOFA 28,196 11,270 มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม
www.mofa.go.jp 

3 China, FMPRC ไม่มี ไม่มี 7,098,622Weibo followers 
มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม 
http://www.fmprc.gov.cn/ 

4 Indonesia, KEMLU 304 890 มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม 
http://www.mofa.gov.mm/ 

5 Malaysia 1,446 ไม่มี มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม
www.kln.gov.my 

6 Myanmar ไม่มี ไม่มี 160,997 Website visitors 
http://www.mofa.gov.mm/ 

7 Philippines 30,700 7,968 มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม
https://www.dfa.gov.ph 

8 Singapore ไม่มี 3,722 มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม
www.mfa.gov.sg 

9 Cambodia ไม่มี ไม่มี มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม 
http://www.mfaic.gov.kh/ 

10 
 
 

Lao ไม่มี ไม่มี มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม 
http://www.mofa.gov.la/ 
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No. Country Facebook 
followers/ 

Twitter 
followers 

Others 

11 Vietnam ไม่มี ไม่มี มี website แต่ไม่ระบุจ านวนผู้เข้าชม
http://www.mofa.gov.vn/ 

12 Brunei ไม่มี ไม่มี 7,613,801 website visitors 
http://www.mofat.gov.bn/ 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2557 
 
จากตารางการใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของกระทรวง

การต่างประเทศอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ปรากฏข้อมูลว่า กระทรวงการต่างประเทศไทย มี
ตัวเลขของผู้ติดตามข่าวสารเฟสเพจ Facebook และทวิตเตอร์ Twitter สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของ
กลุ่มประเทศอาเซียน +3 โดยเฟสเพจของกระทรวงการต่างประเทศไทยมีผู้ติดตามสูงถึง 54,718 คน 
มากกว่าอันดับสองคือเฟสเพจของกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีตัวเลขผู้ติดตาม 30,700 คน 
และอันดับสามกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ที่มีตัวเลขผู้ติดตาม 29,749 คน ในขณะที่ทวิตเตอร์
ของกระทรวงการต่างประเทศไทยมีผู้ติดตามสูงถึง 29,000 คน มากกว่าอันดับสองคือทวิตเตอร์ของ
กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น ที่มีตัวเลขผู้ติดตาม 11,270 คน และอันดับสามกระทรวงต่างประเทศ
ฟิลิปปินส์ ที่มีตัวเลขผู้ติดตาม 7,968 คน เป็นการยืนยันได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามในระดับแถวหน้าของเอเชีย ทั้งนี้ ปรากฏ
ข้อมูลที่น่าสนใจว่ากระทรวงต่างประเทศของ จีน เมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และบรูไน 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด 
 
3.8  ปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ผ่านสื่อแนวใหม่ และสื่อสังคม

ออนไลน์ 
3.8.1  ปัญหาด้านความม่ันคง 

วิสัยทัศน์ของกระทรวงฯ มุ่งเน้นด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ โดย
ถือว่าเป็นกระทรวงด้านความมั่นคงที่มีภารกิจชั้นความลับและความละเอียดอ่อนสูง ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศอ่ืน หรือส่งผลกระทบต่อท่าทีในกรอบพหุภาคีในเวทีนานาชาติ จึงท า
ให้กระทรวงฯ ต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลที่มีชั้นความลับและความอ่อนไหว โดยจะเปิดเ ผยข้อมูล
ข่าวสารได้เฉพาะที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเป็นที่มาของค า
ว่า “กระทรวงหอคอยงาช้าง” ในกลุ่มนักวิชาการและประชาชน โดยประเด็นความมั่นคงและอ่อนไหว
จะเป็นเรื่องที่ผู้บริหารกระทรวงฯ มีความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการน าเสนอข่าวสารสู่
สาธารณชนให้ได้รับทราบ 

3.8.2  ผู้บริหารระดับสูงกับสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยส่วนมากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ จะรับรู้และมีประสบการณ์กับ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรูปแบบของสื่อแนวใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ ที่เริ่มเข้า
มาในประเทศไทย และกระทรวงฯ ได้มีการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในปี 2538 ซึ่งในขณะนั้น
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ผู้บริหารกระทรวงฯ ยุคปัจจุบันจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 30-40 ปี ซึ่งเป็นปกติที่จะมีเส้นกราฟแห่ง
การเรียนรู้ (learning curve) มีทิศทางขาลง ดังนั้นจึงมีความสามารถในการเรียนรู้ทางด้านเทคนิค
ของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มคนเหล่านี้ได้
ขึ้นมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน ก็จะมีลักษณะที่รู้จักสื่อแนวใหม่และ
สื่อสังคมออนไลน์บ้าง แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง หรือเข้าใจลึกซ้ึงในด้านเทคนิคที่เก่ียวข้อง 

3.8.3  ข้อจ ากัดของสื่อสังคมออนไลน์ 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์มีข้อจ ากัดทาง

เทคนิคในการเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจติดตามข่าวได้เฉพาะเมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มออนไลน์) เท่านั้น แต่จะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มออฟไลน์) ที่ยังต้องพ่ึงพาการรับข่าวสารจากสื่อดั้งเดิมประเภท
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ดังนั้น การที่กระทรวงฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อาจท าให้กลุ่มคนออฟไลน์ไม่สามารถรับข่าวสารข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่ได้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทันท่วงทีที่ตามที่กระทรวงฯ ต้องการ 

3.8.4  การให้ข่าวสารข้อมูลแต่ฝ่ายเดียว 
การใช้สื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ มีแนวโน้มที่จะจ ากัดอยู่ใน

รูปแบบเฉพาะของการให้ข่าวสารข้อมูลแต่ฝ่ายเดียว (one-way communication) ถึงแม้ว่าในทาง
เทคนิคของโปรแกรมเฟสเพจและทวิตเตอร์ได้เปิดโอกาสให้ท าการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสองทาง (two-way communication) แต่เนื่องจากกระทรวงฯ มีนโยบาย
ที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการตอบค าถามที่อาจน าไปสู่ปัญหาด้านการเมือง ความมั่นคง การสร้างความ
แตกแยกในสังคม หรือผู้ไม่ประสงค์ดีอาจน าค าตอบไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น กระทรวงฯ โดยกรม
สารนิเทศ จะพิจารณาเรื่องการตอบค าถามที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ต่อการบริการ
ประชาชนเท่านั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้น จึงดูเสมือนว่ากระทรวงฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสารใน
ทิศทางเดียวและเพิกเฉยต่อข้อซักถามที่ผู้สนใจติดตามข่าวสารได้เขียนสอบถามไว้ในเฟสเพจหรือ  
ทวิตเตอร์ทางการของกระทรวงฯ  

3.8.5  การเข้ามาทดแทนของสื่อสังคมออนไลน์แอพลิเคชั่นชนิดใหม่ 
ถึงแม้ว่ากระแสของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันจะบ่งชี้ว่า โปรแกรมเฟสเพจและ

ทวิตเตอร์ ยังคงเป็น platform ที่ยังได้รับความนิยมระดับแนวหน้า แต่นักวิชาการด้านสื่อได้คาดคะเน
ว่า เฟสเพจได้ถึงจุดอ่ิมตัวแล้วในปี 2555 โดยในปี 2556-2557 มีแนวโน้มของกลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้ 
เฟสเพจที่มีจ านวนลดลง และหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ Instagram (IG)10 และ Snapchat11 ใน
จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึน แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มบุคคลที่สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป กลับมีความสนใจเริ่ม
เล่นเฟสเพจจึงท าให้มีจ านวนร้อยละของการเข้าใช้เฟสเพจที่เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน  
 

                                                 
10 แอพลิเคช่ันท่ีเน้นการถ่ายรูป นิยมใช้ในหมู่ดารา นักร้อง และบุคคลของสังคมทั่วไป 
11 แอพลิเคช่ันท่ีสามารถถ่ายรูปและก าหนดระยะเวลาให้รูปโชว์ไดร้ะหว่าง 1 ถึง 10 วินาทีก่อนท่ีรูปนั้นจะท าลายลบ

ตัวเองทิ้ง 
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3.9  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ของกระทรวงฯ  

3.9.1  การสนับสนุนจากกระทรวงฯ  
วิสัยทัศน์ของกระทรวงฯ ในการเป็นองค์กรผู้น าและตอบรับต่อกระแสโลกาภิวัฒน์

ได้ท าให้กระทรวงฯ เป็นกระทรวงแนวหน้าในการตอบสนองและติดตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 โดยปัจจุบันได้มีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) 
ในอัตราข้าราชการ 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (software) ที่ทันสมัย 
รวมทั้งจัดหลักสูตรการฝึกอบรม (training) ให้แก่ข้าราชการกระทรวงฯ เพ่ือรองรับภารกิจของ
กระทรวงฯ ที่จ าเป็นต้องมีการติดต่อเชื่อมโยงกับหน่วยราชการของต่างประเทศ รวมทั้งมีนโยบาย
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับกระแสสื่อแนวใหม่และสื่อ
สังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่กระทรวงฯ ได้จัดท าเว็บไซด์ทางการ (www.mfa.go.th) 
ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์หลักได้ทั้งเฟสเพจ ทวิตเตอร์ และยูทูปทางการของ
กระทรวงฯ นอกจากนี้กระทรวงฯ ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคประจ ากระทรวงฯ เพ่ือให้
ค าปรึกษาปัญหาด้าน hardware และ software ด้วย  

3.9.2  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ  
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เนื่องจากมีประสบการณ์เคย

ประจ าการอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ได้เรียนรู้และน าเอาความ
ศิวิไลซ์ทางด้านวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศของต่างประเทศมาประยุกต์พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
กระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องอุปกรณ์และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ติดต่างสื่อสังคมออนไลน์ เฟสเพจ และทวิตเตอร์ ทางการของกระทรวงฯ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีจุดหักเหที่ส าคัญในเดือน ต.ค. 2556 ที่อธิบดีกรมสารนิเทศ ซึ่งเป็นกรมที่มีบทบาทส าคัญในการ
ก ากับดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ได้มีนโยบายที่ส าคัญในการใช้กลไกเฟสเพจและทวิตเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์สูงสุด โดยให้ปรับแนวทางการน าเสนอข่าวสารที่ในก่อนหน้า
นั้นในอดีตข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏบนเฟสเพจและทวิตเตอร์จะเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะชี้เป้าเพ่ีอ
เชื่อมโยงไปสู่หัวข้อการแถลงข่าว (press release) บนเว็บไซด์ของกระทรวงฯ เท่านั้น โดยได้มีบัญชา
ให้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเชิงรุก (proactive) ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว 
และมีการน าเสนอเนื้อหาส าคัญ (gist) ของข่าวที่ต้องการประชาสัมพันธ์ลงในสื่อออนไลน์อย่าง
ทันท่วงที โดยไม่จ าเป็นต้องรอคอยการจัดท าการแถลงข่าว (press release) อย่างเป็นทางการก่อน
อย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีต 

3.9.3  กระแสของผู้สนใจต่อข่าวสารของกระทรวงฯ  
กระทรวงฯ ได้รับอานิสงค์จากกระแสผู้สนใจข่าวสารของกระทรวงฯ ที่ส่งผลต่อการ

เพ่ิมข้ึนของผู้ติดตามเฟสเพจและทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ เป็นอย่างมาก โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือน เม.ย. 
2556 ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับสัญญาณของกระแสผู้ติดตามที่มีความสนใจเรื่องค าตัดสินคดีตีความค า
พิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ซึ่งถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่
เหตุการณ์ค าพิพากษาในปี 2505 จึงท าให้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2556 จ านวนผู้ติดตามเฟสเพจและ 
ทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ ได้มีทิศทางของการเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงเดือน ต.ค. 2556 
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กระทรวงฯ รับทราบถึงกระแสของผู้สนใจค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ที่แรงกว่าเก่า ซึ่ง
อธิบดีกรมสารนิเทศได้ท าการตัดสินใจที่ส าคัญในการยกระดับกลไกสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ 
ให้มีการเสนอเนื้อหาที่ตรงประเด็นและทันท่วงที โดยมุ่งเน้นความรวดเร็วในการให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ จึงเกิดการตอบสนองของผู้ที่ติดตามเฟสเพจและทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างก้าว
กระโดด และถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่สุดของหน้าประวัติศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ โดยต่อมากระทรวงฯ ก็ยังสามารถรักษาแรงโมเมนตั้มของกระแสใน
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้สนใจข่าวสารของส าคัญกระทรวงฯ จนถึงปัจจุบัน จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ษ. 2557 ที่มีการปิดอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และ
เหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหาร เดือน พ.ค. 2557 ซึ่งถือได้ว่ากระทรวงประสบความส าเร็จอย่างสูงในการ
ขึ้นไปอยู่บนคลื่นลูกใหญ่ของกระแสความสนใจในข่าวสารข้อมูลของกระทรวงฯ จากสาธารณชนอย่าง
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และในปัจจุบัน ด้วยระบบของกลไกเครือข่าย (networking) ของสื่อสังคม
ออนไลน์ จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าการเพ่ิมข้ึนของผู้ติดตามเฟสเพจและทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ จะยังมี
ทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.9.4  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานของกรมสารนิเทศ โดยเฉพาะข้าราชการจากกองการ

สื่อมวลชน กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว และกองวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ทางการของกระทรวงฯ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Y 
ที่มีศักยภาพ เข้าใจวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสความ
สนใจของสาธารณชนโดยผ่านเฟสเพจและทวิตเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

กระทรวงการต่างประเทศมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรน าในการ
เสริมสร้างและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้าน
เสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม 
ตลอดจนน าโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนให้เห็นถึง
องค์กรที่ต้องการมีนโยบายเชิงรุก เป็นผู้น า และตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในกระแส
โลกาภิวัฒน์ ผู้บริหารกระทรวงฯ จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งได้มีโอกาสไปสัมผัสความเจริญศิวิไลซ์จากประเทศ
ต่างๆที่ตนได้มีโอกาสไปประจ าการในสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ได้มีการน า
ความทันสมัยจากต่างประเทศมาก าหนดแนวทางเพ่ือการปรับองค์กรให้ทันกับบริบทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลกในทุกยุกทุกสมัย กระทรวงฯ ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับองค์กรให้ทันสมัย
ตลอดเวลาตั้งแต่ปี 2538 ที่เริ่มมีการติดต่อเชื่อมโยงสู่โลกภายนอกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และปี 
2540 ก็เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับสื่อแนวใหม่ในรูปแบบของการจัดท าเว็บไซต์ของกระทรวงฯ และได้มี
การพัฒนาการในด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันกระทรวงฯ ต้อง
ยึดถือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ถือว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในอดีตที่ความเจริญของเทคโนโลยีการสื่อสารยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับ
ปัจจุบัน กระทรวงฯ เสมือนว่าได้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกเทศ อยู่โดยสันโดษห่างไกลจากการ
เข้าถึงของประชาชน จนได้รับการเปรียบเทียบเป็นหอคอยงาช้าง ivory tower จากกลุ่มนักวิชาการ 
และประชาชนในอดีต แต่ปัจจุบันด้วยแรงกดดันของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และความสนใจของภาค
ประชาชนที่มีต่อกระทรวงฯ จึงมีความจ าเป็นและได้มีการปรับวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมถึงสื่อสังคมออนไลน์เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมสารนิเทศ และมีทิศทางที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถอธิบายผลของการศึกษาที่
สรุปได้ดังนี้ 

1)  กระทรวงฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ครอบคลุมกลไกการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
ดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์) สื่อแนวใหม่ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้อย่างสมดุลย์ เพ่ือเข้าสู่
กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนทั้งกลุ่มผู้ติดตามที่ไม่มีเทคโนโลยี (กลุ่มออฟไลน์) และกลุ่มผู้ติดตามที่ใช้
เทคโนโลยี (กลุ่มออนไลน์) และพยายามเข้าถึง (reach out) กับภาคประชาสังคมทุกกลุ่ม 

2)  กระทรวงฯ มีกรอบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแนวใหม่ และสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็น
ทางการของกระทรวงฯ อย่างมีระบบแบบแผน มีการก าหนด SOP คู่มือในการด าเนินการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน และผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้บริหารก่อนน าข่าวสารไปเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของกระทรวงฯ  
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3)  กระทรวงฯ มีการด าเนินการกับสื่อแนวใหม่ประเภทเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
(เฟสเพจและทวิตเตอร์) ทางการของกระทรวงฯ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมสารนิเทศ อย่าง
เป็นระบบ แต่ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ขาดเอกภาพในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมขององค์กร 
เนื่องจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา/กรมเอเชียตะวันออก/กรมอาเซียน/กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้/กรมยุโรป/กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/กรมองค์การระหว่างประเทศ/กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย/ส านักงานงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศได้มีการจัดท า
เว็บไซต์ และทวิตเตอร์ของตนเองขึ้น และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานอย่างเป็นเอกเทศ 
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ไม่มีคณะกรรมการหรือกลไกหลักในการควบคุมและประสานงานการ
ประชาสัมพันธ์ของกรม/ส านัก/กอง ที่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสเพจและทวิตเตอร์ 
ของตนเองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4)  สื่อสังคมออนไลน์เฟสเพจ Facebook Page อย่างเป็นทางการของกระทรวงฯ ภายใต้
ชื่อ www.facebook.com/ThaiMFA มีการแบ่งพัฒนาการเป็น 3 ระยะ ช่วงที่ส าคัญคือระยะที่ 2 
(ต.ค. 2556 – มี.ค. 2557) มีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 86 คน และระยะที่ 3 (มี.ค. 2556 – พ.ค. 
2557) มีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 239 คน จนถึง 54,718 คนในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้ามาติดตามเข้ามา
อ่านและแชร์ (Share) ข่าวของกระทรวงฯ มากที่สุดจ านวน 239,852 คน ในเรื่องการให้บริการ
หนังสือเดินทางในช่วงที่เกิดความไม่สงบด้านการเมืองในเดือน ม.ค. 2557 และมีการปิดอาคารที่ท า
การกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ 

5)  สื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ twitter ภายใต้ชื่อ twitter.com/mfathai มีการแบ่ง
พัฒนาการเป็น 3 ระยะ ช่วงที่ส าคัญคือระยะที่ 2 (ต.ค. 2556 – มี.ค. ค.ศ. 2557) มีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
วันละ 126 คน และระยะที่ 3 (เดือน มี.ค. 2556 – พ.ค. 2557) มีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 59 คน 
จนถึง 27,095 คนในปัจจุบัน ผู้ที่ติดตามทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ และช่วยกระจายข่าวรีทวิต 
(Retweet) ให้แก่กระทรวงฯ อาทิเช่น Morning News TV3 (มีฐานผู้ติดตาม 426,000 คน) / 
@Js100 Radio (มีฐานผู้ติดตาม 574,000 คน) / @kitti3mitti (มีฐานผู้ติดตาม 557,000 คน) / 
@ThaiPBS (มีฐานผู้ติดตาม 491,000 คน) มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ผ่าน 
ทวิตเตอร์เป็นอย่างมาก 

6)  การเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตามเฟสเพจและทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ เกิดจากความสนใจของ
ประชาชนที่มีต่อค าตัดสินคดีตีความค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ซึ่งถือว่าเป็นคดี
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่เหตุการณ์ค าพิพากษาในปี 2505 จึงท าให้ในระยะก่อนเดือน 
ต.ค. 2556 มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ที่ติดตามเฟสเพจและทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ อย่างรวดเร็ว และที่
ส าคัญกระทรวงฯ ยังสามารถรักษาแรงโมเมนตั้มของกระแสในการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สนใจข่าวสาร
ของกระทรวงฯ จนถึงปัจจุบัน จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ษ. 
2557 ที่มีการปิดอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหาร เดือน พ.ค. 
2557 ทั้งนี้ จากการจัดอันดับทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด ปรากฏว่าทวิตเตอร์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศอยู่ในอันดับที่ 29 ของทวิตเตอร์ที่มีผู้สนใจติดตามมากที่สุดของประเทศไทย 

7)  ผู้บริหารของกระทรวงฯ ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมหรือส านักต่างๆ จะมี
ลักษณะเข้ากับกลุ่ม Baby Boomer อาจจะรู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันบ้าง แต่ไม่
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สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงฯ ที่เป็นหัวหน้าฝ่าย หรือผู้อ านวยการ
กอง มีลักษณะเข้ากับกลุ่ม Generation X รู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ใช้งานได้ แต่
ไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรม/กอง ต่างๆ จะมีลักษณะเข้ากับกลุ่ม 
Generation Y รู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอย่างดี มีความสามารถในการใช้งานได้  
และสามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ  

8)  จากการวิเคราะห์ผลส ารวจการใช้อินเตอร์เน็ตของข้าราชการกระทรวงฯ ในภาพรวม
พบว่า (1) ข้าราชการกระทรวงฯ มีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่งข่าวสารอยู่ในระหว่าง 
10-15 ปี โดยสามารถใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากมือถือ smartphone / Tablet Computer 
/ Notebook / Personal Computer (PC) และมีการใช้งานมากกว่า 20 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ (2) 
รู้จักสื่อสังคมออนไลน์ Facebook / Line / Whatsapp / Twitter / Instagram / Skype 
ตามล าดับความคุ้นเคย และใช้ประจ าวัน โดยมักใช้เพ่ือติดตามข่าว แชร์ข้อมูลข่าวสาร และรูปถ่าย แต่
มักไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานในขั้นที่ซับซ้อน (3) ข้าราชการกระทรวงฯ รู้จักเฟสเพจของกระทรวงฯ 
มากกว่าทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ และถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อในประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงฯ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตว่ามีค่อนข้างมาก แต่กลับจะไม่คาดคิดว่า สื่อสังคมออนไลน์ของ
กระทรวงฯ มีสถิติการเข้าชมสูงสุดที่สูงกว่า 100,000 คน รวมถึงไม่ทราบด้วยว่าทวิตเตอร์ของ
กระทรวงฯ ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 29 ของประเทศไทย ที่มีผู้ติดตามมากที่สุด (4) มีความเห็นว่าสื่อ
สังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ สามารถเป็นกลไกในการใช้งานในเรื่อง Soft Diplomacy / Public 
Diplomacy / People Diplomacy ได้มากกว่า 1 เรื่อง และเห็นความจ าเป็นในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นกลไกในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (5) ในการ
ใช้งานจริง ข้าราชการกระทรวงฯ ยังขาดความระมัดระวัง ในการแชร์หรือส่งต่อภาพ การฝากให้ผู้อ่ืน
หรือร้านค้าดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น และอาจละเลยในเรื่องการตั้งค่าก าหนดรหัสผ่าน ในอุปกรณ์ของตน 

9)  กระทรวงการต่างประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ผู้ติดตามในระดับแถวหน้าของเอเชีย โดยการเปรียบเทียบกับกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน +3 
(จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) พบว่ากระทรวงการต่างประเทศไทย มีตัวเลขของผู้ติดตามข่าวสารเฟสเพจ และ
ทวิตเตอร์ สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียน +3 โดยเฟสเพจของกระทรวงการ
ต่างประเทศไทยมีผู้ติดตาม 54,718 คน มากกว่าอันดับสองคือกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ที่
มีตัวเลขผู้ติดตาม 30,700 คน ในขณะที่ทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศไทยมีผู้ติดตาม 
29,000 คน มากกว่าอันดับสองกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่มีตัวเลขผู้ติดตาม 11,270 คน 

10) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของกระทรวงฯ ผ่านสื่อแนวใหม่และสื่อสังคม
ออนไลน์มีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน อาทิ ข้อจ ากัดในการที่จะต้องมีความระมัดระวังในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประเด็นความมั่นคงและอ่อนไหว โดยจะเผยแพร่ข่าวสารได้เฉพาะที่ไม่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงฯ รู้จักสื่อสังคมออนไลน์แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงฯ 
ผ่านสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์จะเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจติดตามข่าวได้เฉพาะเมื่อกลุ่มคนเหล่านั้น
สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มออนไลน์) เท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคน
ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มออฟไลน์) ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยังมีนโยบาย
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หลีกเลี่ยงการตอบค าถามที่มีผลกระทบต่อการเมืองและความมั่นคง การสร้างความแตกแยกในสังคม 
กระทรวงฯ จึงมีแนวโน้มจึงจ ากัดอยู่ในรูปแบบเฉพาะของการให้ข่าวสารข้อมูลแต่ฝ่ายเดียว (one-
way communication)  

11) ความก้าวหน้าและความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกระทรวงฯ 
เกิดจากปัจจัยประกอบ 4 ประการ คือ (1) กระทรวงฯ มีวิสัยทัศน์ที่เป็นองค์กรน าและตอบรับกระแส
โลกาภิวัฒน์ และได้ให้การสนับสนุนที่จ าเป็นเพ่ือปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือรองรับกระแสสื่อแนวใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงฯ น าเอาความศิวิไลซ์ทางด้านวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศของต่างประเทศ
มาประยุกต์พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง อธิบดีกรมสารนิเทศที่ดูแลสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ตัดสินใจที่ส าคัญยกระดับการน าเสนอข่าวเชิงรุกผ่านเฟสเพจและทวิตเตอร์ที่ตรงประเด็น 
รวดเร็ว (3) กระทรวงฯ สามารถจับกระแสความสนใจของประชาชนระหว่างเดือน เม.ย. - พ.ย. 2556 
ที่มีต่อค าตัดสินคดีตีความค าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ซึ่งถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์
ของประเทศไทย รวมทั้งได้เกาะกระแสจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างเดือน ม.ค. – 
เม.ย. 2557 ที่มีผลต่อการท าหนังสือเดินทางเนื่องจากการปิดอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ มา
เป็นโอกาสในการเพ่ิมจ านวนของผู้ที่ติดตามเฟสเพจและทวิตเตอร์ของกระทรวงฯ อย่างรวดเร็ว (4) 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานของกรมสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์เป็น
คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจและใช้ประโยชน์จากเฟสเพจและทวิตเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การจัดตั้งระบบบริหารงานขององค์กรเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ความส าเร็จที่ เกิดขึ้นของการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ในระยะ 10 เดือนที่ผ่านมา มีปัจจัยของ
ความส าเร็จที่ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว แนวคิดส่วนตัว และการกล้าตัดสินใจของบุคคลของ
กระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเกาะกระแส และรักษาทิศทางตามกระแสได้อย่างถูกต้อง เป็น
ลักษณะของการด าเนินการของปัจเจกบุคคล ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับระบบขององค์กร และด้วยลักษณะการ
ท างานในระบบการหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotation) ของข้าราชการกระทรวงฯ คาดว่าในอนาคต
อาจจะส่งผลต่อความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของกลไกสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ อย่างแน่นอน 
เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง  

2)  ต้องมีการวางโครงสร้างการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ ไปกับการด าเนิน
ภารกิจของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน ให้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงฯ โดยต้องมีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาองค์กรให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีร่วมสมัย เพราะมีการเกิดขึ้นของแอพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ตัวใหม่ที่ได้รับ
ความนิยมทดแทนตัวเดิมในทุกปี นอกจากนี้ ข้าราชการระดับปฏิบัติงานในปัจจุบันถือว่าเป็นคนที่ถูก
จัดอยู่ในรุ่น Generation Y ที่รู้จักเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอย่างดี มีความสามารถใน
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การใช้งานได้ และสามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ และกลุ่มข้าราชการดังกล่าวจะ
มีบทบาทขึ้นด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ภายใน 20 ปีข้างหน้า 

3)  กระแสสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ เป็นกลไกที่ดีที่กระทรวงฯ ควร
พิจารณาเชิงนโยบายเพ่ือใช้ในการด าเนินการทูตเพ่ือประชาชน (People Diplomacy) เน้นการ
บริการด้านการกงสุลเพ่ือเข้าถึงสาธารณชน และสร้างทัศคติใหม่ที่ดีต่อกระทรวงฯ ทดแทนทัศนคติ
เดิมที่มองว่าเป็น "กระทรวงหอคอยงาช้าง" ให้เกิดการตระหนักถึงการด าเนินการตามพันธกิจของ
กระทรวงฯ เป็นเรื่องที่ไม่ห่างไกลตัวและมีมิติซ้อนอยู่ในกิจกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน
ทัว่ไป ทั้งนี้ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถไม่ก้าวไปถึงการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของแนวคิด
เรื่อง Soft Diplomacy หรือการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ซึ่งมีบริบทของการด าเนินการ
ทูตที่ลึกล้ าและกว้างใหญ่กว่าที่จะใช้กลไกการด าเนินการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงอย่างเดียว 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแนวใหม่และสื่อ

สังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ และคณะท างานย่อยเพื่อการประสานงานขึ้น เพ่ือความเป็นเอกภาพใน
การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของกรม / ส านัก / กองต่างๆ ที่มีช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง 
หรืออาจพิจารณานโยบายให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางเฟสเพจ และทวิตเตอร์ 
ทางการของกระทรวงฯ ภายใต้การก ากับดูแลของกรมสารนิเทศเท่านั้น ทั้งนี้ การด าเนินการควร
ตระหนักถึงการเล่นกับสื่อสังคมออนไลน์ อาจมีคุณอนันต์ แต่ขณะเดียวกันหากมีการใช้อย่างไม่
ระมัดระวังก็อาจมีโทษมหันต์ ได้เช่นเดียวกัน 

2)  จัดตั้งจุดรวบรวมข้อมูลข่าวสารส าหรับการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ขึ้น 
เพ่ือให้มีการรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (PR Bank) และให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงฯ พิจารณาใช้
ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ในครบทุกช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ 

3)  ติดต่อขอเชิญองค์กร หรือบุคคลมีคุณภาพ ชื่อเสียงดีในสังคม และมีเครือข่าย
จ านวนฐานผู้ติดตามของตนเองที่มีจ านวนมาก ให้มาเป็นผู้ติดตาม (Follower) ข่าวสารของสื่อสังคม
ออนไลน์เฟสเพจ ทวิตเตอร์ และยูทูปของกระทรวงฯ เพ่ือประโยชน์ในการช่วยกระจายข่าวสาร 
(Share) เนื้อข่าวบนเฟสเพจทางการของกระทรวงฯ หรือช่วยกระจายข่าวสาร (Retweet) เนื้อข่าว
บนทวิตเตอร์ทางการของกระทรวงฯ ให้ได้เข้าถึงและครอบคลุมสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

4)  วางแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระยะยาว โดยควรค านึงถึงภารกิจของ
กระทรวงฯ ที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจของสาธารณชนที่อาจจะมีขึ้นในรอบปีปฏิทิน 
เพ่ือประโยชน์ในการหาโอกาสเกาะกระแสความสนใจในข่าวสาร และสามารถเพ่ิมจ านวนผู้ติดตามสื่อ
สังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ และรักษาแรงโมเมนตั้มของทิศทางการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ติดตามให้
ได้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง ท าให้ข่าวสารของกระทรวงฯ เข้าถึงสาธารณชนได้โดยง่าย  

5)  ตั้งเป้าหมายภายในเวลาที่ก าหนดในการสร้างฐานผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของ
กระทรวงฯ อย่างเป็นรูปธรรม และก าหนดหามาตรการด าเนินการเพ่ือยกระดับเฟสเพจ และ 
ทวิตเตอร์ ให้มีจ านวนผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นให้ใกล้เคียงกับองค์กร หรือบุคคล ที่มีฐานผู้ติดตามอยู่ในระดับ
แนวหน้า และสร้างกระแสให้แก่สาธารณชนได้ตระหนักว่า หากนึกถึงหรือต้องการข้อมูลข่าวสารเรื่อง
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การต่างประเทศ ต้องติดตามเฟสเพจ www.facebook.com/ThaiMFA หรือทวิตเตอร์ 
twitter.com/ mfathai ของกระทรวงฯ เท่านั้น 

 
บทส่งท้ายของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเน้นสร้างความสมดุลของการใช้
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยละเอียดทุกด้าน
ในลักษณะเจาะลึก ในการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือตอบรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์
ในเรื่องการบริโภคข่าวสารที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน และได้เห็นจุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศ 
ว่าในระยะ 10 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงฯ ยืนอยู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นความส าเร็จในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์ โดยกรมสารนิเทศ ทั้งระดับผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติการ ได้ด าเนินนโยบายอย่างอย่างดียิ่งในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวงฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ควรตระหนักถึงความท้ายทาย จากปัจจัยภายนอก ที่ท าให้
กระทรวงฯจะต้องติดตามและอัพเดทความก้าวหน้า และวัดกระแสของแอพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์
อยู่ตลอดเวลา โดยต้องท าการประเมินเป็นระยะว่ากลไกสื่อออนไลน์ที่กระทรวงฯ ใช้เป็นเครื่องมืออยู่
ในขณะนี้ มีการลดน้อยถอยลงด้านความนิยมของกลุ่มคนในสังคมกลุ่มใดบ้าง และเครื่องมือสื่อ
ออนไลน์ตัวใดที่ก าลังเป็นคลื่นลูกใหม่ และท าการประเมินถึงทิศทางในการเกาะแสทิศทางขาขึ้นของ
แอพลิเคชั่นนั้น เ พ่ือเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงเสมอว่าสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่รวดเร็ว อาจจะให้
คุณอนันต์ และโทษมหันต์ ได้เช่นเดียวกัน  
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ภาคผนวก ก 
สื่อออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ ไทย 

 
www.mfa.go.th phraviharn.org 
www.facebook.com/ ThailandforUNSC  
www.facebook.com/pages/Rights-now  
www.facebook.com/ThaiMFA 
twitter.com/mfathai 
www.sameaf.mfa.go.th 
www.thaiafrica.mfa.go.th  
www.eastasiawatch.in.th/ 
www.facebook.com/pages/east-asia-watch/ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง social media ของกระทรวงการต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 
 
ญี่ปุ่น 

https://www.facebook.com/Mofa.Japan.en 
https://twitter.com/MofaJapan_en 

เกาหลีใต ้
https://www.facebook.com/mofakr.eng 
https://twitter.com/MOFAkr_eng 

สิงคโปร์ 
https://twitter.com/MFAsg 

อินโดนีเซีย 
https://www.facebook.com/pages/MoFA-of-Indonesia/ 
https://twitter.com/MoFA_Indonesia 
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ภาคผนวก ค 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อแนวใหม่ (New media)  

และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 
 

José van Dijck. "Tracing Twitter: The Rise of a Micro blogging platform." 
International Journal of Media and Cultural Politics 7,3(2012): 333-348.  

Lievrouw, L. Chapter 1: Introduction. FROM: Lievrouw, L, Alternative and 
activist  new media. pp.1-27. Cambridge: Polity, 2011. 

MELISSEN, J. (ed.). The new public diplomacy : soft power in international 
relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแบบส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

แบบส ำรวจพฤตกิรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงฯ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลพืน้ฐาน (รวม 7 ข้อ)

1.  เพศ

ชาย หญิง

2.  อายุ

น้อยกว่า 15 ปี 15 -19  ปี 20 - 24  ปี 25 - 29  ปี

30 -34  ปี 35 - 39  ปี 40 - 44   ปี 45 - 49  ปี

50 - 54  ปี 55 - 59  ปี 60  ปขีึ้นไป

3.  ท่านพักอาศัยอยูท่ี่ใดในปจัจุบนั  (ไม่จ าเปน็ต้องตรงกบัทะเบยีนบา้น)

กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล

4.  ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน  หรือท่านก าลังศึกษาอยูใ่นระดับใด

ต่ ากว่ามัธยมปลาย มัธยมปลาย ปวช./ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท

สูงกว่าปริญญาโท

5.  อาชีพหลัก / งานประจ าของท่าน

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/องค์กรอิสระ เจ้าของกจิการ/ประกอบธุรกจิส่วนตัว

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน นักเรียน/นักศึกษา พ่อบา้น/แม่บา้น

อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ......................................................................

6.  ต าแหน่งในหน่วยงานของท่าน

ระดับทั่วไปปฏิบตัิงาน ( ระดับ 2) ระดับวิชาการปฏิบตัิการ (ระดับ 3)

ระดับวิชาการปฏิบตัิการ และทั่วไปปฏิบตัิงาน (ระดับ 4) อ านวยการระดับสูง (ระดับ 9)

ระดับวิชาการปฏิบตัิการ และทั่วไปช านาญงาน (ระดับ 5) บริหารระดับต้น (ระดับ 9)

ระดับวิชาการช านาญการ และทั่วไปช านาญงาน (ระดับ 6) บริหารระดับสูง (ระดับ 10)

ระดับวิชาการช านาญการ และทั่วไปอาวุโส  (ระดับ 7) บริหารระดับสูง (ระดับ 11)

อ านวยการระดับต้น และวิชาการช านาญการพิเศษ (ระดับ 8) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ..................................

ระดับวิชาการเช่ียวชาญ (ระดับ 9)

7.  รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ ทัง้ครัวเรือน (รายได้ที่เปน็ตัวเงิน)

ต่ ากว่า 10,000  บาท 10,001 - 30,000  บาท 30,001 - 50,000  บาท

50,001 - 70,000  บาท 70,001 - 90,000  บาท 90,001 - 110,000  บาท

110,001 - 130,000  บาท 130,001 - 150,000  บาท มากกว่า  150,000  บาท
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 12 ข้อ)

8. ระยะเวลาที่ทา่นเร่ิมใช้อินเทอร์เนต็รับส่งขา่วส่งขอ้มูลนบัถึงปจัจุบนั

นอ้ยกว่า 10 ปี 10 - 15 ปี 15 ปขีึ้นไป

9. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ระยะเวลารวมที่ทา่นใช้อินเทอร์เนต็ (ผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม)

ไม่เกิน 10  ช่ัวโมง 10 - 20.9  ช่ัวโมง 21 - 41.9  ช่ัวโมง

42 -76.9  ช่ัวโมง 77 - 104.9 ช่ัวโมง มากกว่า 105  ช่ัวโมงขึ้นไป

10. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ทา่นใช้อินเทอร์เนต็ (ผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม) มากนอ้ยเพียงใด และใช้ในช่วงเวลาใดบา้ง

จ านวนช่ัวโมง 08.01-12.00 น. 12.01-16.00 น. 16.01-20.00 น. 20.01-24.00 น. 00.01-08.00 น.

ทีใ่ช้เฉล่ียตอ่วนั

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Personal Computer)

คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook/Netbook)

สมาร์ตโฟน (Smartphone)

แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer)

เช่น  Ipad , Galaxy Tab

สมาร์ตทีวี (Smart TV)

11.  ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา  สถานที่ใดที่ทา่นใช้อินเทอร์เนต็เปน็ส่วนใหญ่ (ตอบได้ไม่เกิน 3 ขอ้)

บา้น ที่ท างาน สถานศึกษา

อินเทอร์เนต็คาเฟ่ ศูนย์ไอซีทชุีมชน/สถานที่ใช้อินเทอร์เนต็ที่ภาครัฐจัดไว้ให้

ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร เปน็ต้น

ระหว่างเดินทาง อ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ......................................

12. ทา่นเคยใช้ Free Wifi  ของกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่

เคยใช้ และพอใจ เคยใช้ แต่ไม่พอใจ  เพราะ................................................

ไม่เคยใช้  เพราะ ..............................................................

13. ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา กิจกรรมใดบา้งที่ทา่นกระท าผ่านอินเทอร์เนต็ โดยใช้อุปกรณ์ประเภทใด
กิจกรรม

คมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคล่ือนที่

Social Network Application เช่น Facebook , Instagram , Line , Whatsapp, Google Talk , skype

รวมอัพโหลดภาพ แบง่ปนัประสบการณ์/ความรู้ผ่านเครือขา่ยสังคมออนไลนป์ระเภทอ่ืน เปน็ต้น

รับ-ส่ง  อีเมล์ ( e-Mail )

เล่นเกมออนไลน ์ (Online Games)
ดาวนโ์หลดซอฟแวร์/เพลง/ละคร/เกม (Down load)
จองซ้ือตั๋วโดยสารออนไลน์

กิจกรรม

คมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคล่ือนที่

ช้ือ/ขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ (Shopping)

ท าธุรกรรมทางการเงิน (e-Banking/Internet Banking)

ดูขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับหุ้น

ค้นหาขอ้มูล (Search) เช่น การทอ่งเที่ยว แหล่งงาน ขอ้มูลสินค้าและบริการ เปน็ต้น

อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ......................................................................................

โดยใช้อุปกรณ์ใด

โดยใช้อุปกรณ์ใด
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14.  ทา่นรู้จัก fanpage facebook และ twitter ทางการของกระทรวงฯ หรือไม่ หากรู้จัก ชอบส่ือใดมากกว่ากัน

รู้จัก     รู้จักแค่ facebook รู้จักแค่ twitter ไม่รู้จักเลย (ขา้มไปขอ้ 15)

ชอบ facebook ชอบ twitter

15. ตามความเขา้ใจของทา่น Facebook และ twitter ควรเปน็กลไกในการใช้งานเร่ืองใด (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้)

Soft diplomacy Public diplomacy People diplomacy ไม่สามารใช้ประโยชนไ์ด้เลย

ต่ ากว่า 5,000 5,000 - 50,000 50,000 - 100,000

100,000 -500,000 500,000 ขึ้นไป

17.  เครือขา่ยสังคมออนไลน ์(Social Networking) ใดที่ทา่นใช้งานมากที่สุด

16. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ทา่นเคยท ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้บา้งไหม

เคยท า ไม่เคยท า

แชร์ขอ้มูลขา่วสารผ่าน facebook

แชร์ขอ้มูลขา่วสารผ่าน  twitter

โฟสต์รูปถ่าย หรือแชร์รูปที่มีความเปน็ส่วนตัวในสาธารณะ (Public)

ตั้งค่าโชว์สถานะในสังคมออนไลนเ์ปน็สาธารณะ (Public)

เช็คอินเพ่ือบอกใหเ้พ่ือน คนรู้จัก ทราบว่า ทา่นก าลังท าอะไร อยู่ที่ใด

ใหข้อ้มูลส่วนตัวที่เปน็ขอ้เทจ็จริง เช่น ช่ือ สกุล เบอร์โทรศัพท ์เปน็ต้น ในการลงทะเบยีน/ใช้เครือขา่ย
สังคมออนไลน ์โดยไม่ได้ตรวจสอบความนา่เช่ือถือของเว็บไซด์หรือเครือขา่ยสังคมออนไลนน์ั้นๆ ก่อน
อ่าน/ท าความเขา้ใจเง่ือนไขการใหบ้ริการ (Terms of Service) ก่อนการลงทะเบยีน ติดตั้ง

ดาวนโ์หลดซอฟต์แวร์/แอปพลิเคช่ันใดๆ ลงในอุปกรณ์การใช้งาน

17.  ก่อนการแชร์/ส่งต่อภาพ/ขอ้ความที่อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ทา่นมีการตรวจสอบแหล่งที่มาและ

       ความถูกต้องของขอ้มูลดังกล่าวหรือไม่

ตรวจสอบเปน็ประจ า ตรวจสอบเปน็คร้ังคราว

ไม่ตรวจสอบ เพราะไม่ทราบว่าอาจจะท าใหมี้ความผิดตาม พรบ. ไม่สนใจที่จะตรวจสอบ

ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์/พรบ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคล่ือนที่ ท่องอินเทอร์เน็ต (รวม 6 ข้อ)

18.  ทา่นมีการก าหนดรหสัผ่าน (Password) ทกุคร้ังที่มีการเขา้ใช้อุปกรณ์เคล่ือนที่ของทา่นไหม

มี ไม่มี เพราะไม่ทราบวิธีการ ไม่สนใจ

19.  ก่อนการใช้งานครัง้แรก ทา่นได้ดาวนโ์หลดแอปพลิเคช่ันต่างๆ ลงบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ด้วยตัวทา่นเองหรือไม่
ดาวนโ์หลดด้วยตัวเองโดย

ดาวนโ์หลดจากเว็บไซด์ของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เคล่ือนที่ที่ทา่นใช้งานอยู่ เช่น  AppStore 

Play Store เปน็ต้น

ท าการดัดแปลงระบบปฏบิตัิการของอุปกรณ์เคล่ือนที่ (Jaibreak Root เปน็ต้น) เพ่ือใหด้าวนโ์หลด

แอปพลิเคช่ันต่างๆ ได้หลากหลาย

ไม่ได้ดาวนโ์หลดเอง

มีแอปพลิเคช่ัน ที่ติดตั้งมาจากศูนย์บริการ/ร้านค้า/ผู้ขายแล้ว และไม่ได้มีการดาวนโ์หลดเพ่ิมเติม

ใหเ้พ่ือน/ญาติพ่ีนอ้งดาวนโ์หลดให้

น าอุปกรณ์เคล่ือนที่ไปใหร้้านค้าอุปกรณ์ไอทดีาวนโ์หลดให้

16. ทา่นคิดว่าที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ ผ่าน facebook และ twitter มีสถิติการเขา้ชมสูงสุดเทา่ไหร่

14.1

14.2
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ส่วนที่ 4  การประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต (รวม 5 ข้อ)

20.  ทา่นเคยเยี่ยมชมส่ือประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เนต็ของกระทรวงฯ หรือไม่

เคย ไม่เคย (ขา้มไปขอ้ 24)

21.  ทา่นคิดว่าส่ือประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เนต็ใดของกระทรวงฯ ทีค่วรได้รับการพัฒนามากทีสุ่ด

. website facebook twitter youtube channel

22. ทา่นเหน็ความส าคัญ และจ าเปน็ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ ผ่านส่ืออินเตอร์เนต็มากนอ้ยเพียงใด

นอ้ยถึงนอ้ยทีสุ่ด ค่อนขา้งนอ้ย ค่อนขา้งมาก มากถึงมากทีสุ่ด

23. ทา่นคิดว่าประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ ผ่านส่ืออินเตอร์เนต็อยู่ในระดับใด

นอ้ยถึงนอ้ยทีสุ่ด ค่อนขา้งนอ้ย ค่อนขา้งมาก มากถึงมากทีสุ่ด

24.  ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ ผ่านส่ืออินเตอร์เนต็ (หากมี)
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