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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลในหัวขอ ‘การใชสื่อดิจิทัลและ Social Media เพื่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านด า นกงสุ ล และคุ ม ครองคนไทยในต า งประเทศ ในยุ ค Digital
Diplomacy : กรณีศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน’ นี้ สืบเนื่องจากประสบการณใน
การทํางานของผูวิจัยในระหวางที่ประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ระหวางป
2556–2560 โดยผูวิจัยไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานดานสารนิเทศและวัฒนธรรม และงานกงสุล
และคุมครองคนไทยในตางประเทศ จึงไดมีสวนรวมโดยตรงในการพัฒนาสื่อดิจิทัลและ Social ของ
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ เพื่ อ เป น ช องทางในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งในดานการประชาสัมพันธการทูตวัฒนธรรม และในงานกงสุลและคุมครองคนไทย
ซึ่งในช วง 4 ปที่ผ านมา ผู วิจั ยได เห็ นถึ งพั ฒนาการและความสําเร็จ ในการใชสื่อดิจิ ทัล และ Social
Media โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหบริการดานกงสุลและการคุมครองคนไทยทัง้ ในสหราชอาณาจักรและ
ในไอรแลนด โดยมีหลักฐานสถิติเชิงประจักษที่สะทอนถึงพลวัตของการติดตาม การสนทนา และการใช
ประโยชนจากสื่อ Social Media โดยเฉพาะ Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
แรงจูงใจที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสื่อ Social Media คือ
สถิติการเขาถึงโพสตของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงเกือบ 470,000 ในเรื่องสถานการณการกอการราย
ที่เกิดขึ้นที่บริเวณ Westminster ใจกลางกรุง ลอนดอน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่ง สะทอนถึ ง
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอการรายงานขอมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ถูกตองและทันตอ
สถานการณ และความคาดหวังของชุมชนไทยที่มีตอสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเปนที่พึ่งพาของคนไทย
ในยามที่เกิดวิกฤตการณตางๆ และเหตุการณดังกลาวนี้ ทําใหผูวิจัยตระหนักวา สื่อ Social Media ที่
สถานเอกอั ครราชทู ตฯ ได พยายามพั ฒ นามาตลอด 4 ป อยูในความสนใจของสาธารณชนอย าง
กวางขวาง ไมจํากัดเฉพาะชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดเทานั้น แตรวมถึงคนไทยใน
ประเทศไทยและในประเทศต างๆ อีก เป นจํ านวนมาก ดั ง นั้ น สถานเอกอั ครราชทู ตฯ จึ ง ควรให
ความสําคัญอยางจริงจังในการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลและ Social Media เพื่อเปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทยในตางประเทศตอไป
อยางไรก็ดี ในบริบทที่กลับกัน ประสบการณในการปฏิบัติงาน ในชวงเวลาที่ผานมา ก็ไดทําให
ผูวิจัยไดตระหนักถึงจุดออน ขอจํากัดและอุปสรรคในการในการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการใหบริการกงสุลและคุมครองคนไทยที่มีอยูในความรับผิดชอบไมต่ํากวา
60,000–70,000 คน ทั้ง ในสหราชอาณาจั ก รและไอร แลนด ไมวาจะเปนเรื่ องของขอจํากั ดในการ
ประชาสัมพันธขอมูลในเชิงปองกัน (preventive warning) ใหเขาถึงกลุมผูที่เดินทางไปทองเที่ยวใน
สหราชอาณาจัก ร การพัฒนาการใชป ระโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนในการติดตอสื่ อสารกั บ
ชุมชนไทยที่กระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะยางยิ่งในกรณีที่เกิดสถานการณฉุกเฉินหรือภัย
ในรูปแบบตาง รวมทั้งขอจํากัดในการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media อยางเต็มศักยภาพ ซึ่งมีสาเหตุ
หลักจากการขาดประสบการณ ความชํานาญ และการฝกอบรมที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ในการนี้
ผูวิจัยจึงไดตั้งคําถามวา การใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ที่ผานมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ

จ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือในการพัฒนาการบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย
ในสหราชอาณาจั ก รและไอร แลนดได อย า งแท จ ริ ง หรื อไม และควรมี แนวทางในการพั ฒ นาการ
ดําเนินการใหเปนไปอยางเต็มศักยภาพอยางไร
ในการวิเคราะหศึกษาขอมูลเพื่อตอบคําถามดังกลาว ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล ที่ย้ําถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของ
รัฐเพื่อสรางการบริการที่มีคุณคาแกประชาชนโดยอาศัยขอมูลดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แนวคิดเกี่ ยวกั บการบริการภาครัฐ ทฤษฎีการใหบริ การ และการใหบ ริการสาธารณะ
โดยใช วิธีวิเคราะหความจําเปน (Need Assessment) เพื่ อประเมิ นถึ ง การบริ การที่ควรจะเปน
และวิเคราะหถึงสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน (As Is) เพื่อสะทอนถึงจุดออนและปญหา และนําไปสูแนวทาง
ในการแกไขและพัฒนาประสิทธิภาพตอไป
ในกระบวนการวิเคราะหศึกษา Need Assessment และ As Is ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคิดวิจั ย โดยประยุก ตจ ากทฤษฎี ที่ไดศึกษามากําหนดตั วแปร 4 ประการ ไดแก กลุ มผู บริ การ
(กลุมเปาหมาย) ประเภทการบริการ ชองทางการบริการผานสื่อดิจิทัลและ Social Media และปจจัย
สนับสนุนที่ มีผลต อประสิท ธิภาพการดําเนินงาน ไดแก นโยบาย และ ทรั พยากร ซึ่งประกอบดวย
บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ/เทคโนโลยี การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 4 ดังกลาว
นําไปสูขอสรุปวา การใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งในรูปแบบของ
เว็บไซต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Facebook Page และ Twitter ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเดนและมี
วัตถุประสงคในการใชงานที่แตกตางกัน เปนชองทางการสื่อสารที่สามารถใหบริการประเภทตางๆ
ที่จําเปนตอกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือ
ในการอํานวยความสะดวกในการบริการ อาทิ การจองคิวออนไลน การดาวนโหลดแบบฟอรม การสื่อสาร
เพื่ อให ขอมู ล ที่ ถูก ต องก อนเข ารั บบริ ก าร ยั ง เป นการลดภาระงานและช วยให ก ารบริ ห ารจั ดการ
การใหบริก ารของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป นไปอยางมี ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้ น ทั้ง ในแง ของบุ คลากร
สถานที่ แ ละเวลา ซึ่ ง เอื้ อ ให ข าราชการและเจ า หน าที่ ข องสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ สามารถให
ความสําคัญกับภารกิจดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวนอยางแทจริง
สําหรับการศึกษาตัวแปรที่ 4 ไดแก นโยบายและความพรอมของทรัพยากรนั้น เนื่องจาก
กระทรวงการตางประเทศเปนเสมือนสภาพแวดลอมหลัก (environment) ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ในการปฏิบั ติภารกิ จต างๆ ของสถานเอกอั ครราชทู ตฯ ผูวิจั ยเห็ นถึง ความจํ าเป นในการศึ กษาถึ ง
นโยบายในระดับกระทรวง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความพรอมของทรัพยากรที่จําเปนตอ
การดําเนินงาน
ในการศึกษาถึ งประสิ ทธิภาพในการใหบริ การด านกงสุ ลและคุ มครองคนไทย โดยการใช
ประโยชนจากสื่อดิจิทัลและ Social Media ผูวิจัยเห็นถึงความจําเปนในการใชวิธีวิเคราะหเชิงคุณภาพ
โดยการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ซึ่งผลจากการศึกษาดังกลาว สะทอนถึงความพึงพอใจ
โดยรวมตอการบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ แตในขณะเดียวกัน ก็ไดสะทอนถึงความจําเปนใน
การปรับระบบการทํางานเพื่อหาแนวทางในการบริหารความคาดหวังของผูรับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นตอไป
นอกจากนี้ ในการหาคําตอบวา การใชสื่อ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
ปจจุบัน ซึ่งไดแก Facebook และ Twitter เปนชองทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับชุมชนไทย
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แลวหรือไม นั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาสถิติภูมิทัศนการใชสื่อ Social Media ซึ่งสะทอนวา ปจจุบัน
Facebook เปนสื่อสังคมที่ไดรับความนิยมสูงสุดในโลก โดยทั้งในประเทศไทย และสหราชอาณาจักร
มีจํานวนผูใช Facebook อยูในลําดับตนๆ ของโลก (8 และ 10 ตามลําดับ) ในขณะที่ความนิยมใช
Twitter ยังไมแพรหลายนัก และจากการศึกษาการใชประโยชนจากสื่อ Social Media ในการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่มีปริมาณและภารกิจการคุมครองดูแลคนไทยที่
ใกล เ คี ยงกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ตฯ สะท อนว า การใช สื่ อ Social Media ของสํ า นั ก งานใน
ตางประเทศในปจจุบันเปนไปในลักษณะ volunteer กลาวคือ เปนการปรับตัวที่ขึ้นอยูกับนโยบาย
ของผูบริหารรวมทั้งความพรอมของขาราชการผูปฏิบัติ ซึ่งทําใหระดับการใชประโยชนจากสื่อ Social
Media แตกตางกั น อี กทั้ ง ความสําเร็ จของการดํา เนินงานก็ ขึ้นอยู กั บป จ จัยหลายประการ อาทิ
โครงการสรางชุมชนไทยในประเทศนั้ นๆ พฤติกรรมและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสื่อสาร
กระแสที่ดึงดูดการติดตาม อยางไรก็ดี สํานักงานในตางประเทศสวนใหญตระหนักถึงประโยชนของ
การใช Social Media เปนสื่ อในการประชาสัมพั นธขาวสารกับ ชุมชนไทยในวงกวาง และในการ
เชื่อมโยงสรางความใกลชิดกับชุมชนไทย
การศึกษาวิจัยตามกระบวนการและกรอบความคิดในรายงานฉบับนี้ นับเปนการเปดโลก
ทัศนที่ทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงทั้งขอจํากัด จุดออน และแนวทางในการปรับปรุงการใชสื่อดิจิทัลและ
Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางไรก็ดี การศึกษาตัวแปรที่ 4 ไดแก นโยบายและ
ทรัพยากร ทําใหผูวิจัยตระหนักวา การปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับสถานเอกอัครราชทูตฯ เปน
เพียงการแกไขปญหาที่ปลายเหตุซึ่งไมยั่งยืน และหากคํานึงถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได เ ปลี่ ย นรู ป แบบการดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศไปสู ก ารทู ต ในยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital
Diplomacy) ในปจจุบัน ในขณะที่รัฐบาลของไทยทุกสมัยในชวงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผานมา ไดให
ความสําคัญกับการผลักดันใหเกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E–Government) และรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government) ซึ่งมุงใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน ประกอบกับ
ภาระงานของสํานักงานในตางประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในแงปริมาณ รูปแบบ ความคาดหวัง
จากสาธารณชน ตลอดจนความเร งด วนของป ญ หาที่ กระทรวงการต างประเทศและสํ านัก งานใน
ต างประเทศเผชิ ญ อยูใ นป จ จุ บั น การนํ า นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมาสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในโลกปจจุบัน และการดําเนินการดังกลาวจําเปนตอง
เปนการขับเคลื่อนในระดับนโยบายของกระทรวงฯ โดยมีการกําหนดยุท ธศาสตร เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนเอกภาพ มีการกําหนดโครงสรางการทํางานที่สอดคลองกับภารกิจของ
กระทรวงฯ ทั้งในการวางระบบการสื่อสารในกระทรวงและในตางประเทศ งานประชาสัมพันธ และ
งานบริการประชาชนที่ขยายตัวขึ้นอยางมาก และจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากร
โดยการฝกอบรมขาราชการในทุกระดับเพื่อเพิ่มสรรถนะและทักษะในดานการใชประโยชนจากดิจิทัล
และสื่อ Social Media ในรูปแบบตางๆ และการเรียนรู Best Practices ของกระทรวงการตางประเทศ
ของประเทศอื่ นๆ ทั้งในแง อุปสรรคและความสําเร็จ ในการผลักดั นวาระการพั ฒนาดิจิทั ลเพื่ อการ
ปฏิบัติภารกิจทางการทูต รวมทั้งมีระบบที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู
ความสามารถพิเศษในดานใหเขาสูระบบของกระทรวงฯ และที่สําคัญที่สุด จําเปนจะตองมีการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาดังกลาว
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยไดรั บแรงบันดาลใจในการดําเนินการศึ กษาสวนบุค คลฉบั บนี้จ ากการปฏิบัติงานที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานในฝายสารนิเทศและ
วัฒนธรรม และงานกงสุลและคุมครองคนไทยในตางประเทศ ซึ่งเปนชวงจังหวะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดเริ่มใหความสําคัญยิ่งขึ้นในการใชสื่อ Social Media ในรูปแบบของ Facebook Page เปนเครื่องมือ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงการใหบริการดานกงสุลและคุม ครองคนไทย
ในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดรับทราบถึงทั้งแงมุมของทั้งความสําเร็จและทั้ง
จุดอ อน ขอจํ ากั ดในการปฏิบั ติง าน ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาการประจํ าการ 4 ป ที่ ผานมา ผูวิจั ยและ
ขาราชการที่เ กี่ยวข องไดมี การติ ดตามกระแสการตอบรับและประเมินผลของการดําเนินงานอยาง
ใกล ชิด เพื่ อหากลยุ ท ธ ที่ เ หมาะสมในการดึง ดู ดความสนใจและสร างเครื อข ายสั ง คมออนไลนใ ห
กวางขวางยิ่งขึ้น ในการนี้ ผูวิจัยจึงขอแสดงความขอบคุณเพื่อนรวมงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได
รวมกันขบคิ ดและระดมสมองเพื่ อหาแนวทางในการพัฒ นาการใชสื่อ Social Media ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอัครราชทูตที่ปรึกษา ชนสุต วุฒิวงศ
ที่ไดกรุณาสนับสนุนสถิติและขอมูลตางๆ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของของรายงานการศึกษาฉบับนี้
นอกจากนี้ ผูวิจัยขอแสดงความขอบพระคุณผูบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกทาน ทัง้ ในอดีต
และในปจจุบันที่มีวิสัยทัศนและเห็นถึงความสําคัญของการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ในการ
ปฏิบัติภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไดกําชับเสมอมาในเรื่องการนําเสนอขอมูลที่มีคุณภาพ
และเปนประโยชนตอสาธารณชน อีกทั้งไดใหแนวทางในการบริหารสื่อ Social Media เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของสาธารณชนและเพื่อประชาสัมพันธดึงดูดความสนใจของผูติดตามอยางตอเนื่อง
ซึ่งผูวิจัยไดเรียนรูอยางมากมายจากคําแนะนําและการบัญชาของผูบริหารทุกทานในชวงเวลาที่ผานมา
ในการนี้ ผูวิจัยขอแสดงความขอบพระคุณอยางสูงในความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษาทั้ง
สามทาน ไดแก เอกอัครราชทูต จริยวัฒน สันตะบุตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล และ
ดร. กาญจนา วานิชกร ทีไ่ ดตอบรับเปนอาจารยที่ปรึกษา และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งการดําเนินการศึกษาวิเคราะหและ
หาคําตอบตามแนวทางที่อาจารยที่ปรึกษาไดกรุณาชี้แนะนับเปนการเปดโลกทัศนของผูวิจัยในการ
เรี ย นรูใ นเรื่ องของการใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ ภารกิ จ ทางการทู ต
ซึ่งนับ เปนองคความรูที่ จะเป นประโยชน อยางมากในการปฏิบัติราชการในอนาคต ไม วาจะเปนใน
กระทรวงฯ หรือในตางประเทศ
ผูวิจัยขอขอบคุณชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดทุกทานที่ไดใหความรวมมือ
อยางดียิ่งในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งทั้งในการ
จัดทํารายงานฉบับ นี้และในการปรับ ปรุง การทํางานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตอไป นอกจากนี้
ผูวิจัยตองขอแสดงความขอบคุณเปนอยางมากตอผูบริหารของกระทรวงฯ และเพื่อนขาราชการทุกทาน
โดยเฉพาะ เอกอัครราชทู ต จัก ร บุ ญ –หลง อัครราชทู ต ธนิดา เตชะโชควิ วัฒ น (สํานัก งานผูดูแล
นักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ) อัครราชทูต ศริกานต พลมณี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส )
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กงสุลใหญ ณ นครลอสแองเจลิส (นายธานี แสงรัตน) รองอธิบดีกรมพิธีการทูต (นายโวสิต วรทรัพย)
ผู อํ า นวยการสํ านั ก ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (นายจั ก รกฤดิ กระจายวงศ )
ผู อํ านวยการกองคุ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน คนไทยในต า งประเทศ (นายธาตรี เชาวชตา)
ผูอํานวยการกองตรวจลงตราและเอกสารคนต างดาว (นายมังกร ประทุม แกว) ผูอํานวยการกอง
ประชาสัมพันธการทูตสาธารณะ (นางชลธี จันทรรัชกูล) อัครราชทูตที่ปรึกษา อรพินทร ลีลิตธรรม
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน) อัครราชทูตที่ปรึกษา สุเมธ จุลชาติ (สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโซล) ที่ไดกรุณาสละเวลาในการใหสัมภาษณ ตอบขอซักถาม และใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ถึงแมจะมีขอจํากัดของเวลาก็ตาม ซึ่งผูวิจัยตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณผู อํ า นวยการสถาบั น เทวะวงศ ว โรปการและเจ า หน า ที่
ประสานงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง เพื่อนรวมหลักสูตรนักบริหารการทูตระดับสูงรุนที่ 9 สําหรับน้ําใจ
ไมตรีและกําลังใจที่มอบใหแกกันตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งจําเปนตองใชความอดทนและการอุทิศเวลาเปนอยางมาก ในการนี้ ผูวิจัยจึงขอแสดง
ความขอบคุณเปนอยางยิ่งตอครอบครัว ที่ใหการสนับสนุนและมีความเขาใจถึงความจําเปนในการ
ทุมเทเวลาในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่จําเปนใหแลวเสร็จ
ซึ่งทําใหผูวิจัยอาจมีความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในฐานะบุตร ในฐานะมารดา และในฐานะ
ภริยา ตลอดชวงเวลากวาสองเดือนที่ผานมา
สุดทายนี้ ผูวิจัยมีความหวังวา รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จะเปนประโยชนบาง ไม
มากก็นอย สําหรับผูที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media เพื่อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจทางการทูตในยุค Digital Diplomacy
ปยะพิณ นิยมฤกษ
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธกี ารศึกษา
1.4 สมมติฐานการศึกษา
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.6 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การปฏิบัติภารกิจดานกงสุลและคุมครองดูแลคนไทยในสหราชอาณาจักร
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสงผล
ใหรูปแบบการติดตอสื่อสารและวิถีชีวิตของผูคนไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเปนอยางมาก ทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความจําเปนในการปรับตัวให
ทันตอพัฒนาการดังกลาว ในขณะที่ภาครัฐของไทยจําเปนตองมีการปฏิรูปนโยบายเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงนี้ดวยเชนกัน การตอบสนองตอพัฒนาการดังกลาวไดสะทอนอยูในนโยบายของรัฐบาล
ทุกสมัยในชวงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผานมา โดยในป 2545 ไดมีแนวคิดการผลักดันใหเกิดระบบ รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส หรือ E–Government เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New
Public Management) ซึ่งเนนการใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคโนโลยีมา
ใช เ ป นเครื่ องมื อ และล าสุด เมื่ อเดื อนกันยายน 2559 คณะรัฐ มนตรีได มี ม ติ เปลี่ ยนชื่ อกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1 ซึ่งสะทอนถึงการ
ใหความสําคัญในการปรับโครงสรางและการบริหารงานของสวนราชการเพื่อรองรับพัฒนาการทาง
ดิจิทัลที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
อั น เป น วาระสํ าคั ญ แห ง ชาติ และได มี ก ารกํ า หนดแผนพั ฒ นารัฐ บาลดิ จิ ทั ล ไทยแลนด (Digital
Government) ระยะ 5 ป (2560–2564) ซึ่ งใหความสําคั ญกั บการปฏิสัม พันธของประชาชนกั บ
ภาครัฐผ านระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ ดิจิทั ล และการที่ภาครัฐจํ าเป นต องยกระดับ บริ การของ
ภาครัฐใหตรงกับความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีและสารสนเทศได
สงผลตอรูปแบบการดําเนินนโยบายตางประเทศและการดําเนินความสัมพันธทางการทูต โดยมีการ
กลาวถึง Digital Diplomacy หรือการทูตดิจิทัล ที่เขามาแทนที่การทูตในรูปแบบดั้งเดิม (conventional
diplomacy) ซึ่งนักวิชาการและนักการทูตที่มีชื่อเสียงหลายทานไดใหนิยามของ Digital Diplomacy
ไปในทิศทางเดียวกันหรื อคล ายคลึงกั นวา เปนการดําเนินภารกิจ ทางการทูตที่ใชอินเตอรเน็ ตและ
เทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบใหมเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมาย และในการประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุล ใหญ ทั่ วโลกของไทย ประจําป 2558 นายสุท ธิ ชัย หยุ น 2 ใหนิยามของปรากฏการณ นี้อย าง
นาสนใจวา ‘Digital Diplomacy คือ Real Time Diplomacy อันเปนสภาวะที่นักการทูตของไทย
ตองปรับตัวใหเขากับโลก Social Media ที่มีความสําคัญตอการปกปองประเทศชาติในทุกมิติ’ ซึ่งใน
การประชุมดังกลาว เอกอัครราชทูตทานหนึ่งไดเสริมวา ‘บทบาทของนักการทูตในปจจุบันไมสามารถ
1

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 โดยมีสาระสําคัญ คือ ใหยกเลิกกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใหจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน
2
นายสุทธิชัย หยุน ประธานกรรมการบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
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จํากัดอยูเ พียงในกรอบของการเป นนักเจรจาเท านั้น แตในโลกปจจุ บัน นักการทูตจําเป นตองเป น
นักสื่อสารที่ดีดวย’
ในการตอบสนองต อ นโยบาย Thailand 4.0 กระทรวงการต า งประเทศได กํ า หนด
ยุทธศาสตรและพันธกิจ ระยะ 4 ป (2558–2561) ซึ่งนอกเหนือจากการใหความสําคัญในการสงเสริม
ความสัมพันธ ทวิภาคีและพหุภาคี การมีบทบาทที่ สรางสรรคเ ปนที่ยอมรับ ของประชาคมโลก และ
การยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศแลว กระทรวงการตางประเทศยังไดกําหนด
ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน กลาวคือ ยุทธศาสตรที่ 7 : การสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน และยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาขีด
ความสามารถองคกร3
ในความเปนจริงแลว กระทรวงการตางประเทศไดตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนที่เปนรูปธรรมและสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนมาโดยตลอด และไดมีการดําเนินนโยบาย ‘การทูตเพื่อประชาชน’ โดยระบุถึง
วิสัยทัศนและพันธกิจไวอยางชัดเจนวา ‘กระทรวงการตางประเทศจะตองดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลัก
ในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความ
เขมแข็งให ชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ และกระจายงานบริการดานกงสุล ไปทุก ภูมิภาคดวย
นวัตกรรม เพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชน’ ในการนี้ กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมการกงสุล
จึงไดมีการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการแกประชาชนเรื่อยมา โดยไดตั้งเปาหมายเพื่อกาวไปสูการ
ให บ ริ ก ารแบบ E–Consular เพื่ อ ให ทั น ต อ กระแสความเปลี่ ย นแปลงของโลกในยุ ค Digital
Diplomacy ดังเห็นไดจากความสําเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการดานกงสุลของ
กรมการกงสุล ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการอํานวยความสะดวกการทําหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส (E Passport) การใหขอมูลแกประชาชนในเชิงรุกผานแอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่
(Mobile Application) ภายใตชื่อ Thaiconsular และไดมีการปรับปรุงเว็บไซต รวมทั้งใชประโยชน
จากสื่อสังคมออนไลนตางๆ เพื่อเพิ่มพลวัตในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหเขาถึงสาธารณชนได
ในวงกวาง นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดริเริ่มโครงการศูนยขอมูลการตรวจลงตรา เพื่อปูทางไปสูการรับคํา
รองการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส (E–Visa) ในอนาคต
ในการปรับตัวใหเทาทันตอเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พัฒนาไปอย างไมหยุดยั้ง และโดย
ตระหนักถึงหัวใจหลักประการหนึ่งของยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ในการสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ซึ่งมีภารกิจสําคัญประการหนึ่งในการคุมครองดูแลชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ทัง้ ผูท ี่
พํานักถาวร นักเรียนและนักศึกษา จํานวนเกือบ 70,000 คน และมีนักทองเที่ยวจากประเทศไทยที่
เดินทางมาทองเที่ยวสหราชอาณาจักรปละไมต่ํากวา 146,000 คน จึงไดมีการปรับตัวใหทันตอกระแส
ความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Diplomacy เรื่อยมา โดยไดปรับระบบการใหบริการกงสุลดวยการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ อาทิ ระบบการจองคิวทําหนังสือ
เดินทางและบัตรประชาชนออนไลน การจองคิวเพื่อรับบริการกงสุลสัญจรในภูมิภาคตางๆ การดาวนโหลด
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ฟอรมเอกสารออนไลน การใชเทคโนโลยีระบบบัตรคิวสําหรับผูร ับบริการ นอกจากนี้ ในชวง 4 ปที่ผานมา
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากสื่อดิจิทัลและ Social Media ในหลาก
รูปแบบ ไมวาจะเปนการปรับปรุงเว็บไซตหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางสม่ําเสมอใหทันสมัย
มีความนาสนใจ งายตอการใชงาน และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และเมื่อตนป 2556 ไดมีการจัดตั้ง
บัญชี Facebook Page โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทางในการสื่อสารกับสาธารณชนทั้งชาวบริติช
และคนไทยที่พํานักอยูในสหราชอาณาจักรและไอร แลนด ตอมาในป 2558 ได เริ่มการใช Twitter
เนื่องจากเห็นวา การติดตามขาวสารทาง Twitter เปนที่นิยมของสาธารณชนใน สหราชอาณาจักร
และไอร แ ลนด โ ดยทั่ ว ไป โดยคาดหวั ง ว า จะเป น ช อ งทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต อ กั บ ทั้ ง
สาธารณชนและชุมชนไทยในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
นอกจากนั้น แรงจูงใจสําคัญที่มีผลใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิเคราะหศึกษาในหัวขอ
‘การใชสื่อดิจิทัลและ Social Media เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจดานกงสุลและคุมครองคนไทย
ในตางประเทศในยุค Digital Diplomacy’ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เปนกรณีศึกษานัน้
มีจุดเริ่มตนจากการตอบรับของสาธารณชนในการใช Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการติดตอ
กับชุมชนไทย ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ โดยปจจุบันมีผูติดตาม Facebook
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงเกือบ 25,000 และในการโพสตขอความแจงเตือนภัยการกอการรายที่
บริเวณ Westminster ใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อเดือนมีนาคม 2560 มีสถิติการเขาถึง (reach) ถึงเกือบ
470,00 ในขณะที่การโพสตปกติของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีจํานวนผูเขาถึง (reach) ที่คอนขางผันผวน
ระหวาง 1,000–20,000 นอกจากนี้ จากการวิเคราะหการใชประโยชนและการตอบสนองตอโพสต
ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ และพฤติ ก รรมในการติ ดต อสื่ อสารสองทางระหว างกั น (two–way
communication) ที่เพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงกวา 2 ปที่ผานมา สะทอนถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญ
ของการใช Social Media ในการดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ
อยางไรก็ตาม ในฐานะที่ผูวิจั ยไดรับมอบหมายให กํากับดูแลงานดานสารนิเทศ และดาน
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดชวงเวลาที่ประจําการระหวางป 2556–2560 และเปนผูรวม
ระดมสมองในการสรางชองทางติดตอผานเครือขาย Social Media ในรูปแบบตางๆ รวมทั้งหากลยุทธ
เพื่อประชาสัมพันธและดึงดูดความสนใจอยางตอเนื่อง ผูวิจัยและขาราชการที่เกี่ยวของจึงไดตระหนัก
และรับทราบทั้งแงมุมของทั้งความสําเร็จและอุปสรรคปญหาตางๆ ที่นาจะสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิภาพในการใช Social Media เพื่อการดําเนิ นภารกิจด านกงสุล และคุม ครองคนไทยใน
สหราชอาณาจักรและไอรแลนดในดานตางๆ ได ดังนี้
1) ชองทางการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายในภาวะฉุกเฉิน
เหตุการณความไมสงบในสหราชอาณาจักรในชวงที่ผานมา ทั้งภัยจากการกอการรายที่
เกิดขึ้นบอยครั้งยิ่งขึ้นในปนี้ (2560) ไมวาจะเปนที่บริเวณ Westminster4 ที่สนามกีฬาในรมในเมือง

4

เหตุการณรถพุงเขาชนคนและการทํารายเจาหนาที่ที่บริเวณ Westminster ในกรุงลอนดอน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2560 มีผูเสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 50 ราย
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แมนเชสเตอร5 ที่บริเวณ London Bridge6 และภัยจากเพลิงไหมอาคารที่พัก Grenfell Tower7 ซึ่ง
สะทอนถึงพลวัตของภัยอันตรายที่อยูใกลตัวที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นบอยครั้งยิ่งขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน
โดยแต ล ะเหตุ การณล วนมีความเปนไปได ที่ จะมี คนไทยในสหราชอาณาจั ก รอาจได รั บผลกระทบ
ซึ่งเหตุการณเหลานี้ไดกระตุนใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถใช
เครือขายสังคมออนไลนที่มีอยูในปจจุบันในการกระจายขาวสารและใหความชวยเหลือคนไทยที่อาจ
ไดรับผลกระทบไดอยางทันการณไดอยางไร และจะสามารถพัฒนาชองทางการสื่อสารกับชุมชนไทย
ในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดไดอยางไรบาง
2) การเตือนภัยเชิงปองกัน (preventive warning) ที่เขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวาง
จากประสบการณในการกํากับดูแลงานฝายกงสุลและคุมครองคนไทยที่ผานมา ผูวิจัยมี
ขอสังเกตวา ความพยายามทั้งในระดับกระทรวง โดยกรมการกงสุล และระดับสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในการประกาศแจงเตือนภัยเพื่อใหผูที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพิ่มความระมัดระวังภัยอันตราย
โดยเฉพาะภัยจากมิจฉาชีพที่เพิ่มขึ้นอาจไมไดมีการรับรูในวงกวาง ดังเห็นไดจากการสอบถามผูที่ตกเปน
เหยื่อมิจฉาชีพและติดตอขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีจํานวนไมต่ํากวา 8–10
รายตอสัปดาห โดยในชวงฤดูกาลที่คนไทยนิยมไปทองเที่ยวในสหราชอาณาจักร มีจํานวนสูงถึง 3–4
รายตอวัน ซึ่ง เกือบทุกรายใหขอมูลวา มิไดระมัดระวังตัวหรือเก็ บของมี คาอยางมิดชิ ด เนื่องจากมี
ความเข าใจที่ คลาดเคลื่ อนมาโดยตลอดว า การท องเที่ ย วในกรุ ง ลอนดอนมี ค วามปลอดภั ย โดย
เปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปอื่นๆ ซึ่งสภาพปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวา
ความพยายามของของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงฯ ในการสื่อสารแจงเตือนในเรื่องการ
ระวังภัยในการทองเที่ยวในตางประเทศสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายหรือไม และสถานเอกอัครราชทูตฯ
ควรหาแนวทางร วมกั บ กระทรวงการตางประเทศหรื อหนวยงานอื่ นใด ในการปรั บ ปรุง หรื อเพิ่ ม
ชองทางในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย เพื่อเปนมาตรการในการคุมครองคนไทยในตางประเทศ
ในเชิงปองกัน (preventive warning) ไดตอไป
3) การเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและ Social Media เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการทูต
ในยุ คของ Digital Diplomacy ซึ่ ง การติ ดตอสื่ อสารโดยใช เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อสาร
สามารถกระทํ าไดอยางรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ความคาดหวัง ตอรัฐในการใหบริก ารประชาชนก็
เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังนั้น การใช Social Media ในการสื่อสารและใหบริการประชาชนก็เปนเสมือน
ดาบสองคมถาหากไมมีการตอบสนองอยางรวดเร็วตามที่ผูรับบริการคาดหวัง หรือขาดทักษะหรือการ
กลั่นกรองอยางรอบคอบในการใหขอมูล หรือแกไขปญหา
5

เหตุการณระเบิดที่สนามกีฬาในรมที่เมืองแมนเชสเตอร เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีผูเสียชีวิต 22 ราย
บาดเจ็บ 59 ราย
6
เหตุการณรถพุงเขาชนคนที่บริเวณ London Bridge และการทํารายรางกายที่ Borough Market ในกรุงลอนดอน
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 มีผูเสียชีวิต 11 ราย (รวมผูกอการราย 3 ราย) และบาดเจ็บ 48 ราย
7
เหตุเพลิงไหมอาคารที่พักอาศัย Grenfell Tower เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีผูเสียชีวิตอยางนอย 80
ราย บาดเจ็บกวา 70 ราย และในเหตุการณดังกลาวมีครอบครัวชาวไทย 2 ครอบครัวพํานักอยูในอาคาร ซึ่งจาก
ขอมูลที่ไดรับในชั้นนี้ ทั้งสองครอบครัวสามารถหนีออกจากอาคารไดโดยปลอดภัย
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ถึงแมการใชสื่อ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ผานมา มิไดปรากฏปญหาที่มี
นัยสําคัญ อยางไรก็ดี ผูวิจัยตระหนักวา การริเริ่มการติดตอสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนการปรับตัวในยุค Digital Diplomacy ตามนโยบายของผูบริหาร แตตอง
ยอมรั บว า บุคลากรของสถานเอกอัครราชทู ตฯ รวมทั้ง ผู วิจั ยเอง เปนเพียง ‘มื อสมั ครเล น’ หรื อ
‘อาสาสมัคร’ ที่สามารถใชสื่อ Social Media เพื่อติดตอเครือขายสังคมสวนตัวเทานั้น แตไมเคยผาน
การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารและการใชสื่อ Social Media อยางมืออาชีพ ดังนั้น จึงอาจ
มีขอจํากัดในดานทักษะและความชํานาญในการใชประโยชนจากสื่อที่มีอยูไดอยางเต็มศักยภาพ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ Social Media ในการ
ปฏิบัติงานกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดของสถานเอกอัครราชทูตฯ
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการแก ไ ขข อ จํ า กั ด และจุ ด อ อ น และใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ Social Media ใหเปนไปอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการ
ปฏิบัติภารกิจในมิตติ างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมจํากัดเฉพาะภารกิจดานกงสุลและคุม ครองคนไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1.1 ขอบเขตเวลา
ระยะเวลา 4 ป (2556–2560) เปนชวงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเริ่ม
ใหความสําคัญกับการใชสื่อ Social Media ในการปฏิบัติภารกิจทั้งดานการทูตวัฒนธรรม งานกงสุล
และคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด และเปนชวงเวลาที่ผูวิจัยประจําการที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (2556–2560) โดยไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานกงสุลและงาน
ด านสารนิ เ ทศของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ซึ่ง เป นฝ ายที่ มี ความเกี่ ยวข อ งโดยตรงกั บ งานในการ
ประชาสัมพันธ งานกงสุลและคุมครองคนไทย
1.3.1.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
กรณี ศึก ษาของสถานเอกอั ครราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน ในการปฏิ บั ติ
ภารกิจกงสุลและคุมครองคนไทย ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้จํากัดขอบเขตเฉพาะการบริการคนไทย โดยไม
ครอบคลุมถึงการบริการกงสุลสําหรับคนตางชาติ ซึ่งเปนประเภทการบริการที่แตกตางกัน
1.3.1.3 ขอบเขตกลุมเปาหมาย
ชุมชนไทยที่พํานัก ในสหราชอาณาจั กรและไอรแลนด และผูที่เดินทาง
ไปสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.2.1 การวิเคราะหในเชิงปริมาณ
1) การศึ ก ษาสถิ ติ ก ารติ ด ตามข า วสาร การประชาสั ม พั น ธ ข อง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ดําเนินการผานสื่อดิจิทัลและ Social Media

6
2) การศึ กษาสถิติก ารติ ดตามและความสนใจติดตาม Social Media
ของสถานเอกอัครราชทูตของไทยและสถานกงสุลใหญอื่นๆ ที่มีลักษณะและปริมาณงานในการบริการ
ดานกงสุลและคุมครองคนไทยในจํานวนที่ใกลเคียงกัน
3) การศึกษาภูมิทัศนการใชสื่อ Social Media ทั้งในสหราชอาณาจักร
และในประเทศไทย ที่สามารถสะทอนพฤติกรรมการใชงาน Social Media ของชุมชนไทยที่พํานัก
ในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
1.3.2.2 การวิเคราะหในเชิงคุณภาพ
1) การประเมิ น ถึ ง ความแตกต า งระหว า งการบริ ก ารที่ ค วรจะเป น
(Need Assessment) และสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน (As Is) ซึ่งจะสะทอนถึงปญหาและแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบวาการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
มีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคลองกับกลุมเปาหมายหรือไม การดําเนินงานที่ผานมา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม
2) การใชแบบสอบถามสําหรั บกลุมเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อ
สํารวจการเขาถึงกลุมเปาหมาย และสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายในการใช Social Media
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย
3) การสัมภาษณผูบริหารกระทรวงฯ ซึ่งมีสวนในการกําหนดนโยบาย
ของกระทรวงฯ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขาราชการผูมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานทั้งในกระทรวงฯ และในตางประเทศ
4) การใชประสบการณตรงของผูวิจัย ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแลงาน
กงสุล และงานสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดระยะเวลาที่ประจําการ และไดรับทราบ
ขอเท็จจริงทั้งในแงของความสําเร็จและอุปสรรคปญหามาโดยตลอด
1.3.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1) วิสัยทัศนเรื่องรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
2) แนวคิดการใหบริการภาครัฐ
3) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ Social Network เพื่อการบริการของภาครัฐ
4) ทฤษฎีระบบการใหบริการ
5) ทฤษฎีการใหบริการสาธารณะ
6) แนวคิดการประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment)
1.4 สมมติฐานการศึกษา
1.4.1 การปรั บ ตัวของสถานเอกอัครราชทู ตฯ ให ทั นต อกระแสการทู ตดิ จิ ทัล (Digital
Diplomacy) ดวยการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ Social Media ในการดําเนินภารกิจดาน
กงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดในชวงเวลา 4 ปที่ผานมา มีพัฒนาการใน
เชิงบวกและประสบผลสําเร็จในการเปนชองทางในการใหบริการและสื่อสารกับกลุมเปาหมายในวงกวาง
ยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาหรือแกไขปญหาที่ชุมชนไทยประสบไดอยางทันการณ สงผลใหชุมชนไทยมี
ความพึงพอใจกับงานบริ การดานกงสุลและคุม ครองคนไทย และมีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมของ
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สถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ชองทางดังกลาวยังชวยลดความหางเหินอันเนื่องจากความเปน
ทางการ ทําใหประชาชนมีความรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจในสถานเอกอัครราชทูตฯ ยิ่งขึ้น
1.4.2 ถึงแมจะมีขอมูลและสถิติที่บงชี้ความสําเร็จในการดําเนินการที่ผานมา อยางไรก็ดี
ยังคงมีจุดออนและขอจํากัดในการใชประโยชนจากสื่อดิจิทัล Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ที่ควรหาแนวทางในการปรับปรุงและใชประโยชนจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสารสนเทศใน
ปจจุบันใหเปนไปอยางเต็มศักยภาพ อยางไรก็ดี การแกไขปญหาในระดับสถานเอกอัครราชทูตฯ เปน
เพียงการแกไขปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสื่อดิจิทัล
และ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จํ าเป นตองขึ้ นกับ นโยบายและความมุ งมั่นของ
กระทรวงการต างประเทศ ในการเตรี ยมความพรอมในด านบุคลากร งบประมาณ และอุป กรณ /
เทคโนโลยี สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับกระทรวงฯ
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ระดับการบริหารและการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
1) การทบทวนการดําเนินการที่ผานมา และการสํารวจขอจํากัด อุปสรรค และ
ความทาทาย จะนําไปสูก ารปรับปรุ งกลยุทธและเพิ่มประสิท ธิภาพในการใช สื่อดิ จิทัลและ Social
Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหเปนไปอยางเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น
2) แนวทางการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญอื่นๆ ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูลที่เปนประโยชน และขอเสนอแนะที่เกิดขึ้น
จากการทํารายงานสวนบุคคลในหัวขอนี้ อาจสามารถเปนแนวทางในการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลและ
Social Media ของสํานักงานในตางประเทศอื่นๆ ตอไป
1.5.2 ระดับนโยบายของกระทรวงการตางประเทศ
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการตางประเทศเพื่อปรับ ตั วใหทั นกับ การทูตในยุ คดิ จิ ทัล (Digital Diplomacy) และ
ตอบสนองตอวาระแหงชาติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพื่อเปนเครื่องมือใน
การดําเนินภารกิจทางการทูตในมิติตางๆ ซึ่งความสําเร็จในการดําเนินนโยบายระดับกระทรวง จะเปน
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ในระดับ
สถานเอกอัครราชทูตตอไป
1.6 นิยามศัพท
1.6.1 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E–Government) เปนแนวคิดในการพัฒนาการบริหารงาน
ภาครั ฐ แบบรู ป แบบเดิ ม ไปสู รู ป แบบการบริ ห ารภาครั ฐ แบบใหม ด ว ยการนํ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการพัฒนา
ฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐตางๆ ทุกระดับให เชื่อมโยงกัน ทําใหสามารถบริหารจัดการงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีป ระสิทธิผ ล และที่ สําคัญ สามารถขยายขีดความสามารถของรัฐในการ
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ใหบริ การประชาชน ทํ าใหส ามารถบริ การประชาชนได อยางรวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึง พอใจ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงานของรัฐ8
1.6.2 รัฐบาลดิจิทัล
รัฐบาลดิ จิทั ล (Digital Government) หมายถึ งการออกแบบและปรั บเปลี่ยน
รูปแบบบริก ารของรัฐใหมีความทันสมัย เพื่ อสรางบริ การที่มีคุณค าแก ประชาชน โดยอาศัยข อมู ล
ดิจิทัลเพื่อสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology
ทั้ ง นี้ ดร. ศั ก ดิ์ เสกขุ น ทด ผู อํ านวยการสํ า นั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สไ ด ก ล าวว า “โดยเนื้ อแท และ
เจตนารมณ ‘รัฐ บาลดิจิทัล’ ไมไดแตกตางจาก ‘รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส’ เพียงแต นิยามของรัฐบาล
ดิจิ ทั ลได ขยายขอบเขตให กว างขึ้น โดยครอบคลุม ถึ ง ความพยายามของรัฐ บาลในการส ง เสริ ม ให
ประชาชนใชอุปกรณดิจิทัลที่มีอยูในการมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธกับภาครัฐดวยตนเอง โดยปลดล็อค
ขอจํากัดที่วา ขอมูลขาวสารภาครัฐในอดีตยากตอการเขาใช ใหสามารถเขาถึงไดงายขึ้น สะดวกขึ้น
และสามารถนําไปตอยอดใชงานไดทันที รัฐบาลดิจิทัลไมมองประชาชนเปนเพียงผูใชงาน แตเปนสวนหนึง่
ของระบบและเปนการทํางานรวมกัน”9
1.6.3 การทูตดิจิทัล
Antono Deruda ผูประพันธหนังสือ Digital Diplomacy Handbook ใหคํานิยาม
ของการทูตดิ จิทัล (Digital Diplomacy) วา เปนการดําเนินการทางการทูตโดยใช ประโยชนจาก
เครื่ อ งมื อ ทางดิ จิ ทั ล รวมถึ ง เครื อ ข า ยสั ง คมที่ มี ผู ใ ช เ พิ่ ม มากขึ้ น ในหลายๆ ประเทศ และเป น
กระบวนการสําคัญอันเปนประโยชนตอการบริการ รวมถึงการใช Social Media ในการสรางบทสนทนา
กับสาธารณชนที่เปนชาวตางชาติ10 และ Marcus Holmes กลาววา เปนกลยุทธในการบริหารความ
เปลี่ยนแปลงโดยใชเครื่องมือดิจิทัลและความรวมมือผานเทคโนโลยี11
1.6.4 ประเทศไทย 4.0
ดร. สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ไดอธิบายความหมาย
ของ ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 วา เปนวิสัยทัศน เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อนําประเทศไปสูความ ‘มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยื น’ โดยมีภารกิ จสําคัญในการขับ เคลื่อนปฏิรู ปประเทศด านต างๆ เพื่ อปรั บแก จั ดระบบ ปรั บ
ทิศทาง และพัฒนาประเทศใหเจริญ มีความพรอมที่จะสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
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เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค และเปลี่ยนจากการเน น
ภาคการผลิตสินคา ไปสูภาคบริการมากขึ้น
1.6.5 Web 1.0
หมายถึง การใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) ในรูปแบบเดิม เปนการใหขอมูลดานเดียว
(one–way Communication) ระหวางเว็บ 1 เว็บจะมีผูใช 1 คนคือ webmaster หรือผูสรางเว็บ
เปนผูใหขอมูล และ ผูเขาชมเว็บเปนผูรับขอมูล ในรูปแบบของ E–Mail, Chat Room, Download,
Search Engine, Web board
1.6.6 Web 2.0
หมายถึง เครือขายทางสังคม (Social network) ที่เนนการแบงปนขอมูลระหวาง
สมาชิกภายในกลุมเครือขายสังคม เปนการติดตอสองทาง (two–way Communication) โดยผูเ ขาชมเว็บ
สามารถมีสวนรวมในการสรางสรรค (Co–Creation) และนําเสนอเนื้อหาและขอมูล
1.6.7 สื่อสังคม (Social Media)
สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไปเรียกวา สื่อออนไลน เปนสื่อชนิดหนึ่งทีผ่ ูใชสามารถมีสว นรวม
สรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตได โดยใชพื้นฐานเทคโนโลยีของเว็บ
ตั้งแตรุน 2.0 เชน Facebook Twitter Wikipedia HiFive และบล็อกตางๆ สําหรับกลุมบุคคล
ผูติดตอสื่อสารกันโดยผานสื่อสั งคม ซึ่ง นอกจากจะสงขาวสารขอมูล แลกเปลี่ยนกันแลว ยังอาจทํา
กิจกรรมที่สนใจรวมกัน
1.6.8 Facebook
Facebook เปนรูปแบบหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่ทําใหผูใช
สามารถติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมกับผูใช Facebook รายอื่นๆ ได
ไมวาจะเปนการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพ คลิปวิดีโอ เขียนบทความ เลนเกมส
เปนกลุม และยังสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ ผานแอพพลิเคชั่นเสริม (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา)
Facebook กอตั้งขึ้นและพัฒนาโดย Mark Zuckerburg และเพื่อนอีก 2 คน คือ
Chris Hughes และ Dustin Moskovitz นักศึกษามหาวิทยาลัยฮารวารด เมื่อป 2547 โดยมีจุดประสงค
เพื่อใชเปนสมุดบันทึกรายชื่อของนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัย เว็บไซต www.facebook.com นี้
ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน (Wikipedia)
1.6.9 Twitter
ทวิตเตอรเปนเว็บไซตซึ่งบริษัทอเมริกันที่ ชื่อวา Twitter เปนผูใหบริการ ถือไดวา
เปนเว็บไซตเครือขายสังคมเว็บไซตแหงหนึ่ง โดยเริ่มใหบริการผานอินเตอรเน็ตในเดือนมีนาคม 2549
ผูใช ส ามารถส ง และอ านข อ ความที่ เ รี ยกว าทวี ต (Tweet) ซึ่ ง มีความยาวไม เ กิ น 140 ตั วอัก ษร
(สํานักงานราชบัณฑิตยสภา)
ทวิตเตอรกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2549 โดย Jack Dorsey, Biz Stone, Noah
Glass และ Evan Williams เจาของบริษัท Obvious Corporation และในเดือนกรกฎาคมไดเปด
เว็บไซตสังคมออนไลนที่ตอมาไดรับความนิยมทั่วโลก (Wikipedia)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดตระหนักถึงความจําเปน
ในการใชเทคโนโลยีเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากใน
ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขาไปมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานของทุก
ภาคสวน รวมถึงมิติการบริหารจัดการภาครัฐ มิติการใหบริการประชาชน และมิติการกําหนดนโยบาย
โดยไดประกาศวิสัยทัศนของประเทศไทยโดยการมุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลวา ‘ในอีก 5 ปขางหนา
ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางานแบบ
อัจฉริยะ ใหบริ การโดยมีป ระชาชนเป นศู นยก ลาง และขั บเคลื่อนให เกิ ดการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
แทจริง’
หากคํ านึง ถึง เจตนารมณ ของรัฐ บาลดิ จิทัล แลว อาจไมแตกต างนั กจากแนวคิ ด
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government) ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลไทยในทุกสมัย
ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา แตแนวคิดของรัฐบาลดิจิทัล ใหความสําคัญที่เพิ่มมากขึ้นกับการใหบริการ
ประชาชนเปนหลัก (citizen centric) โดยมุงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของรัฐ เพื่อสรางบริการที่
มีคุณคาแกประชาชน โดยอาศั ยขอมูล ดิจิทัลเพื่อสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหมผานเทคโนโลยี
ตางๆ อาทิ Mobile Social Cloud Technology และสงเสริมใหประชาชนใชอุปกรณดิจิทัลที่มีอยูใน
การมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธกับภาครัฐดวยตนเอง เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐได
งายขึ้น สะดวกขึ้น กลาวคือ รัฐ บาลดิจิทัลไมมองประชาชนเปนเพียงผูใชงาน แตเปนสวนหนึ่งของ
ระบบและเปนการทํางานรวมกัน
สืบเนื่องจากการตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการประชาชนเปนหลักในการ
วางยุทธศาสตรขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) จึง
ไดกําหนด 4 เปาหมายหลักในการพัฒนาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564
ไดแก (1) การยกระดับ ตัวชี้วัดสากลที่ เกี่ยวของกับรัฐ บาลอิเล็ก ทรอนิกส (2) การบริก ารภาครัฐ ที่
ตอบสนองประชาชนและผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว แมนยํา โดยมีเปาหมาย
ไมตองใชสําเนาเอกสาร (3) การที่ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสมเพื่อสงเสริม
ความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน (4) การวางโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บ
และบริหารขอมูลที่บูรณาการ ไมซ้ําซอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานกลไกการขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความ
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ปลอดภัยของประชาชน ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐ และยุทธศาสตรที่ 5
การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการภาครัฐ
ในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงการตางประเทศ การบริการประชาชนนับเปน
หนาที่หลักสําคัญประการหนึ่ง โดยมีกรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูตในประเทศตางๆ เปน
หนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินนโยบาย ‘การทูตเพื่อประชาขน’ ซึ่งงานลักษณะ ‘การบริการ’
นี้จะตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง โดยมีเปาหมายในการสรางความพึงพอใจใหเกิดแก
ผูบริการ ดังนั้น การที่จะวัดความสําเร็จวิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หนังสือ Management in the Public Service; the Quest for Effective
Performance โดย John D. Millett (1954)12 ไดกลาวถึงความสําเร็จ ในการบริหารรัฐกิจ คือ
การบริการที่กอใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ
1) การใหบ ริการอย างเทาเทียมกัน (Equitable Service) คือ ความยุติธรรม
ในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดั งนั้นประชาชนทุ กคนจะต องไดรั บ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก กีดกันการใหบริการ โดยประชาขนจะไดรับการบริการ
ในมาตรฐานเดียวกัน
2) การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) คือ การใหบริการที่
ทันตอเวลา ซึ่งหากไมทันตอเวลา ก็ถือวา ไมมีผลงาน
3) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) คือ มีจํานวนการใหบริการที่
เหมาะสม ทั้งในแงจํานวนและสถานที่
4) การใหบ ริ การอยางตอเนื่ อง (Continuous Service) คื อ การให บริ การที่
เป นไปอย างสม่ํ าเสมอ ยึ ดประโยชน ของสาธารณะเป นหลัก มิใชยึดความพึง พอใจของหนวยงาน
ผูใหบริการ
5) การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) คือ การใหบริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพเทาที่จะสามารถ
ทําไดมากขึ้น โดยใชทรัพยากรเทาเดิม
นอกจากนี้ Parasuman, Zeithaml & Berry ไดกําหนดคุณสมบัติหลักของการ
บริการที่ประสบความสําเร็จไวในบทความ A Conceptual Model of Service Quality and Its
Implication for Future Research (1985)13 ดังนี้
1) ความเชื่อถือได (Reliability) ประกอบดวย
– ความสม่ําเสมอ (Consistency)
– ความพึ่งพาได (Dependability)
12

Millet John, D., Management in the Public Service; the Quest for Effective Performance, (New
York: McGraw–Hill, 1954).
13
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, A Conceptual Model of Service
Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing 49, 4 (Autumn, 1985): 41–50.
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2) การตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบดวย
– ความเต็มใจที่จะบริการ
– ความพรอมที่จะใหบริการและอุทิศเวลา
– มีการติดตออยางตอเนื่อง
– ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี
3) ความสามารถ (Competency) ประกอบดวย
– สามารถในการใหบริการ
– สามารถในการสื่อสาร
– สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ
2.1.3 แนวคิดการใชประโยชนของสื่อสังคมออนไลน (Social Network) ในหนวยงาน
ภาครัฐ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไดกําหนดการใชประโยชนของ
Social Network ในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถยึดถือเปนหลักสําหรับหนวยราชการที่ใชสื่อสังคม
ออนไลนในการบริการประชาชน ดังนี้
1) การใหขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงใหทันตอเหตุการณอยางกวางขวางและทั่วถึง
2) การดึงใหประชาชนมาพูดคุยถึงปญหาและสามารถถายทอดแนวทางในการแกไข
3) การรวมศูนยของข อมู ล ปญหา ขอซักถาม เพื่ อสามารถจัดการปญหาอยาง
ครอบคลุม
4) การเป นช องทางหนึ่ง ในการเตรียมการลวงหนากอนวิก ฤติ ปญ หาจะเกิ ดขึ้ น
ทั้งในแงของบุคลากร และชองทางการสื่อสารกับประชาชน เพราะหากวิก ฤตหรื อป ญหาเรง ดวน
เกิดขึ้นแลว การพัฒนาชองทางสื่อสารจะใชเวลานานมาก ทําใหปญหาบานปลายหากไมสามารถแกไข
ไดทันการณ
5) การเขาถึงประชาชน กลุมเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไมเปน
ภาระงบประมาณ หรือใชตนทุนที่ถูกลง โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับผลที่จะไดรับ (Return on
Investment)
2.1.4 ทฤษฎีระบบการใหบริการ
In Jung Wang ไดใหทัศนะวา การใหบริการเปนการเคลื่อนยายเรื่องที่ใหบริการ
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามที่ตองการ14 โดยมีปจจัยที่สําคัญคือ
1) ตัวบริการ (Service)
2) แหลงหรือสถานที่ที่ใหบริการ (Sources)
3) ชองทางการใหบริการ (Channels) และ
4) ผูรับบริการ (Client groups)

14

Wang, In–Jung, Delivery of Public Services in Asian Countries : Cases in Development
Administration, (Bangkok: Thammasart University Press, 1986).
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จากปจจัยขางตน In–Jung Wang ไดใหความหมายของระบบการใหบริการวา
เปนการเคลื่อนยายบริการอยางคลองตัว ผานชองทางที่เหมาะสม มาจากแหลงใหบริการที่มีคุณภาพ
ไปยังผูรับบริการตรงตามเวลาที่กําหนดไว
2.1.5 ทฤษฎีการใหบริการสาธารณะ
ในทรรศนะของ Gilbert and Birkhead15 การให บ ริ ก ารสาธารณะมี 4
องคประกอบที่สําคัญ ไดแก
1) ปจจัยนําเขา (Input) หรือทรัพยากร ไดแก บุคลาการ คาใชจาย อุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
2) กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process)
3) ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs)
4) ความคิดเห็น (Opinions) ตอผลกระทบ (Impacts) ซึ่งหมายถึงความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอบริการที่ไดรับ
แนวคิดของ Gilbert and Birkhead นี้ สอดคลองกับแนวคิดของ B M Verma16
ซึ่งมีทัศนะวา หนวยงานมีหนาที่ใหบริการโดยนําปจจัยเขาสูกระบวนการผลิตและออกมาเปนผลผลิต
หรื อ การบริ ก าร ซึ่ ง ผลกระทบของการบริ ก ารสามารถวั ดได จ ากความคิ ด เห็ นหรื อทั ศนคติ ของ
ผูรับบริการที่มีตอระบบการใหบริการ
2.1.6 แนวคิดการประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment)
สุวิมล วองวาณิช17 ไดใหความหมายไววา การประเมินความตองการจําเปนเปน
กระบวนการประเมินเพื่อกําหนดความแตกตางของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเปน โดยระบุสงิ่ ที่
ตองการใหเกิดวามีลักษณะเชนใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงวามีลักษณะเชนใด จากนั้นนําผลที่
ไดมาวิเคราะหประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงวาสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบาง การประเมินความตองการ
จําเปนทําใหไดขอมูลที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่
เกิ ดขึ้ นปลายทาง การเปลี่ ยนแปลงอันเนื่ องมาจากการประเมิ นความต องการจํ าเป นจึงเป นการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคและเปนการเปลี่ยนแปลงทางบวก
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
วรรณกรรมและบทความทางวิชาการเกี่ ยวกับ พัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน (Social
Media) และรูปแบบการทูตที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลที่นาสนใจ และมีเนื้ อหาที่สอดคลองกับหัวข อ
รายงานนี้ สรุปไดดังนี้

15

Dennis Gilbert , and Guthrie S. Birkhead, "'Equity in Local Service Distribution," Public
Administration Review 37 (November/December 1977): 687–697.
16
B M Verma, Decentralisation in administration, 1st edition (Uppal Pub. House; 1990).
17
สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2558).
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2.2.1 การศึ ก ษาเรื่ องการใช ประโยชน จาก Social Media ในยุ คการทู ตดิ จิทั ล
(Digital Diplomacy)
1) หนังสือ Digital Diplomacy, Theory and Practice โดย Corneliu Bjola
และ Marcus Holmes (2015)18 เปนการรวบรวมบทความทางวิชาการที่มุงหาคําตอบวา ทฤษฎีการทูต
ดิจิทัล (ซึ่งในหนังสือเลมนี้ Holmes ใหคํานิยามวา เปนเปนกลยุทธในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
โดยใชเครื่องมือดิจิทัลและความรวมมือผานเทคโนโลยี) ไดเขามามีบทบาทในการดําเนินความสัมพันธ
ทางการทู ตทั้ งในกรอบทวิภาคี และและพหุ ภาคีม ากน อยเพียงใด โดยมีขอสรุ ปว า ในโลกป จจุ บั น
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชสื่อสังคมออนไลน
(Social Media) มีความจําเปนอยางยิ่งทั้งในการบริหารจัดการงานประจําและเปนเครื่องมือสําคัญใน
การดําเนินนโยบายทางการทูต ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี อยางไรก็ดี ในการบริหารจัดการความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมี 2 รูปแบบ ไดแก exogenous shocks ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ในลักษณะ top down และ incremental shifts ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ bottom
up รัฐจําเปนตองเลือกใชเครื่องมือทางการทูตอยางเหมาะสม โดยตระหนักวา การสรางความสัมพันธ
โดยการพบปะสนทนาแบบตั วต อ ตั ว (face–to–face) ยั ง มี ค วามจํ าเป นในการรับ มื อกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงแบบ exogenous shocks เชน ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณระหวางประเทศ ซึ่ง personal
diplomacy ยังเปนกลยุทธที่จําเปนยิ่งในการประสานความสัมพันธระหวางกัน
2) บทความ Digital Diplomacy in the Digital Age โดย Brian Hocking และ
Jan Melissen (July, 2015)19 มีขอสรุปที่มีนัยสําคัญวา ‘Digital is here to stay–and so is
diplomacy’ ดัง นั้นกระทรวงการตางประเทศใดที่ไมมี การปรั บตั วให ทันกับ ยุคของดิจิ ทั ล จะไม
สามารถอยูรอดได เนื่องจากปจจุบัน พันธุกรรม (DNA) ของการทูตในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปในยุค
ของการทูตดิจิทัล และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผ ลและสรางแรงกดดันที่ทา ทายในแงของการปฏิบัติ
ภารกิจดานการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานกงสุลคุมครองประชาชนในตางประเทศ เนื่องจาก
ประชาชนมีความตองการและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากการบริการของภาครัฐ ตามพัฒนาการของ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน ประชาชนก็ยัง มีความคาดหวังที่ จะไดรับ การบริก ารที่ มี
human touch ดังนั้น การใชเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนคําตอบในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ
ปริมาณงานกงสุลที่เพิ่มสูงขึ้น การมีเว็บไซตที่มีมาตรฐาน การบริการตอบขอซักถามของนักทองเที่ยว
อยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเปนแบบอัตโนมัติ และการใชเครือขายของ Social Media ในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ จึงเปนแนวทางแกไขปญหางานกงสุลในยุคดิจิทัล
3) บทความ The Strategic Use of Digital and Public Diplomacy in Pursuit of
National Objectives โดย Shaun Riordan (2016)20 กลาววา พัฒนาการของการทูตสาธารณะ
18

Corneliu Bjola and Marcus Holmes, Digital Diplomacy, 1st Edition (Theory and Practice:
Routledge New Diplomacy Studies, 2015).
19
Brian Hocking and Jan Melissen, Digital Diplomacy in the Digital Age, (Netherland Institute of
International Relations Clingendael, 2015).
20
Shaun Riordan, The Strategic Use of Digital and Public Diplomacy in Pursuit of National
Objectives, (Forcir pensament, 2016).
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และการทูตดิจิทัลเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมระหวางประเทศ ในการใชประโยชน
จากการทูตสาธารณะ และการทูตดิจิทัล ควรคํานึงถึงการใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ ดังเห็นได
จากการใชประโยชนของการทูตดิจิทัลที่ผานมาที่จํากัดอยูเพียง ‘a presence in the social media’
โดยมิไดมีการใชประโยชนของ Social Media เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงคทางการทูต ไดแก การสราง
เครือขาย การรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความเห็นของประชาชน การรณรงคในเรื่องที่ใหความสําคัญ
ปจจุบันนักการทูตยังไมไดตระหนักถึงการใชประโยชนอยางแทจริงจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ Social
Media อาทิ พัฒนาการของ Big Data และ crowd–sourcing จึงจําเปนตองมีการหารืออยางจริงจัง
กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นคอมพิ ว เตอร ซ อฟท แ วร เ พื่ อศึ ก ษาถึ ง ความเป นไปไดใ นการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรเปนการเฉพาะที่สอดคลองและเปนประโยชนกับการใชงานทางการทูต
2.2.2 เอกสารวิขาการสวนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
1) รายงานการศึ กษาของนายสุเ มธ จุ ลชาติ (2557) เรื่อง ‘สื่อสังคมออนไลน
(Social Media) กับการประชาสัมพันธของกระทรวงการตางประเทศ’ ศึกษาถึงการดําเนินงานดาน
การประชาสัมพันธของกระทรวงการตางประเทศที่เนนการใชสื่อออนไลนในรูปแบบตางๆ เพื่อเปน
กลไกในการดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความพยายามเขาถึงภาคประชาสังคม เพื่อลด
ระยะหางและสรางทัศนคติที่ดีตอกระทรวงการตางประเทศ
ถึ ง แม ร ายงานการศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรนั ก บริ ห ารการทู ตของนายสุ เ มธฯ มี
วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาที่แตกตางจากรายงานการศึกษานี้ อยางไรก็ดี ขอมูลจากรายงาน
ของนายสุเมธฯ เกี่ยวกับการใชสื่อประเภทตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศในการประชาสัมพันธ
เป น ประโยชน อ ย า งมากกั บ ผู วิ จั ย ในการทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธของกระทรวงการตางประเทศ นอกจากนี้ นายสุเมธฯ ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง โซล ยั งไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการใหขอคิดเห็นเกี่ยวกั บ
การใชสื่อ Social Media ในการประชาสัมพันธกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ซึ่งไดรับ
การตอบรับและติดตามโดยสารธารณชนจํานวนมาก21
2) รายงานการศึกษาของนายไพฑูรย มหาพัณณาภรณ (2558) เรื่อง ‘การทู ต
ดิจิทัล (Digital Diplomacy) การเสริมสรางผลประโยชนของไทย ในการดําเนินความสัมพันธระหวาง
ไทย–โปแลนด’
จากการทบทวนวรรณกรรมรายงานการศึกษาตามหลักสูตรนักบริหารการทูต
ของนายไพฑูร ยฯ ซึ่ งถึงแม จะมีวัตถุประสงคในการศึ กษาวิจั ยที่ตางกัน อยางไรก็ดี ผู วิจัยได เรียนรู
ขอมูลที่เปนประโยชนในรายงานการศึกษาของนายไพฑูรยฯ ในเรื่องบทบาทของ Digital Diplomacy
ในการดําเนินความสัมพันธทวิภาคี

21

สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2560.
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ในการจัดทํ ารายงานฉบับนี้ ผูวิจัยจะใช วิธีวิเคราะหความจําเปน (Need Assessment)
ในการใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด โดยมีเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ Social Media เปนชองทางบริการ เพื่อประเมินถึงการบริการที่ควรจะเปน และสิ่ง ที่
เปนอยูในปจจุบัน (As Is) ซึ่งจะสะทอนถึงปญหาและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ และนําไปสู
การแกไขจุดออน และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินการตางๆ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
ในกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของระบบการใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีของ In Jung Wang และ Gilbert and Birkhead ตาม
นัยขอ 2.1.4 และ 2.1.5 ตามลําดับมาประยุกตใชเปนพื้นฐานในการกําหนดตัวแปร 4 ปจจัย ไดแก
1) ผูรับบริ การ คือ กลุมเป าหมาย (Client groups) ได แก กลุมคนไทยผู รับบริการซึ่ ง
พํานัก อยูในสหราชอาณาจั กและไอรแลนด โดยเฉพาะผูที่ มีถิ่นพํ านั กระยะยาว กลุม นัก เรี ยนและ
นักศึกษา และกลุมคนไทยที่เดินทางไปสหราชอาณาจักรและไอรแลนดระยะสั้น เพื่อวัตถุประสงคใน
การทองเที่ยว ธุรกิจ และเดินทางไปราชการ
2) ประเภทการบริการ (Service Content) ดานกงสุลและคุมครองคนไทย
3) ชองทางการบริการ (Channels) ผานรูปแบบสื่อดิจิทัลและ Social Media ซึ่งเปน
ปจจัยเชื่อมโยงระหวางการบริการ (Service Content) และผูรับบริการ (Client groups)
4) องคประกอบสนับสนุน คือ นโยบาย และ ทรัพยากร ไดแก บุคลากร งบประมาณและ
อุปกรณ/เทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพในการใหบริการ
ในขั้นตอนการวิเคราะห ผูวิจัยจะศึกษาถึงสภาพการใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจจุบัน (As is) ทั้งในแงของกระบวนการ รูปแบบกิจกรรม นโยบาย
ของรัฐในปจจุบัน และความพรอมของทรัพยากร เพื่อประเมินความสําเร็จของการดําเนินการทีผ่ า นมา
โดยมีตัวชี้วัดตามแนวทฤษฎีของ Gilbert และ Birkhead และ Verma กลาวคือ ทัศนคติและความ
พึง พอใจของผู รั บ บริ ก าร นอกจากนี้ ผูวิจั ยมี ความเห็ นว า เพื่ อให ส ามารนํ าผลจากการวิ เ คราะห
ประเมิ นไปต อยอดสูก ารจัดทําขอเสนอแนะที่จ ะเปนประโยชนตอการพั ฒ นาประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน รายงานฉบับนี้จําเปนตองมีการเปรียบเทียบการดําเนินการในปจจุบันกับแนวคิด ทฤษฎี
และมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในเรื่องการบริการของภาครัฐ และการใชประโยชนจากสื่อดิจิทัลและ
Social Media ในการบริการของภาครัฐดวย
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(2)
การบริการกงสุลและ
คุมครองคนไทยใน
ตางประเทศ
(Service Content)

(1)
กลุมเปาหมาย
(Client Group)
1. ชุมชนไทยที่พํานักในสหราช
อาณาจักรและไอรแลนด
ระยะยาว
2. กลุมนักเรียนและนักศึกษา
ในสหราชอาณาจักรและ
ไอรแลนด
3. กลุมผูเดินทางไปสห
ราชอาณาจักรและไอรแลนด
ในระยะสั้น เพื่อการ
ทองเที่ยว ธุรกิจ เขารวม
ประชุม

(3)
ชองทางบริการผานสื่อดิจิทัลและ
Social Media (Channels)
1. เว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(www.thaiembassyuk.org.uk)
2. ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส (อีเมล)
3. Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(Royal Thai Embassy, London UK)
4. Twitter ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(@ThaiEmbLondon)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานหนังสือเดินทาง
งานบัตรประชาชน
งานนิติกร
งานทะเบียนราษฎร
หนังสือนําประเภทตางๆ
งานชวยเหลือและคุมครอง
ดูแล
7. งานประชาสัมพันธ ทั้งเกี่ยวกับ
งานบริการของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ การแจง
เตือนภัย

(4)
ปจจัยสนับสนุน
นโยบาย และทรัพยากร (บุคลากร
งบประมาณ อุปกรณ/เทคโนโลยี)

กระบวนการวิเคราะหสงที่เปนอยูในปจจุบนั (As is)
การทําความเขาใจกับระบบงานปจจุบัน ≥ ทัศนคติและความพึงพอใจของผูรับบริการ ≥
เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี มาตรฐาน และ good practice ที่เปนที่ยอมรับ ≥ การกําหนดสิ่งที่
ตองปรับปรุง ≥ การกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในเชิงนโยบายและในการปฏิบัติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานการศึกษานี้อธิบายใหเห็นถึงความพยายามของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ในการปรับตัวใหเทาทันกับยุคการทูตดิจิทัล (Digital Diplomacy) โดยการใชประโยชนจากชองทาง
ในการสื่อสารโดยผานสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการใหบริการกงสุล
และคุมครองคนไทยประเภทตางๆ แกกลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมคนไทยที่มีถิ่นพํานักระยะยาวใน
สหราชอาณาจักรและไอรแลนด กลุมนักเรียน นักศึกษา และกลุมผูที่เดินทางไปสหราชอาณาจักรและ
ไอรแลนดระยะสั้น โดยจะเปนการวิเคราะหวา การใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ในรูปแบบตางๆ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจจุบันสามารถใหบริการที่จําเปนแกกลุมเปาหมายไดหรือไม และการใช
สื่อดิจิทัลและ Social Media ที่ผานมา เปนปจจัยที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจดานกงสุล
และคุ ม ครองคนไทยในสหราชอาณาจั ก รและไอร แลนด ห รื อไม และมี แนวทางในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพอยางไร
ในการดําเนินการวิจัย รายงานฉบับนี้ไดใชการประเมินความจําเปน (Need Assessment)
ในการใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด โดยมีเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ Social Media เปนชองทางบริการ เพื่อประเมินถึงการบริการที่ควรจะเปน และสิ่ง ที่
เปนอยูในปจจุบัน (As Is) ซึ่งจะสะทอนถึงปญหาและแนวทางในการพัฒ นา โดยในกระบวนการ
ประเมินประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีของ In–Jung Wang และ Gilbert and Birkhead ตามนัย
ขอ 2.1.4 และ 2.1.5 ตามลําดับมาประยุก ตเปนพื้ นฐานในการกําหนดตัวแปร 4 ป จจัย โดย ไดแก
(1) ผูรับบริการ คือ กลุมเปาหมาย (Client groups) (2) ประเภทการบริการ (Service Content)
(3) ชองทางการบริการ (Channels) ผานรูปแบบสื่อดิจิทัลและ Social Media และ (4) องคประกอบ
สนับสนุนที่ จําเปนตอกระบวนการในการใหบริการ คือ นโยบาย และ ทรัพยากร ซึ่งประกอบดวย
บุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี ดังปรากฏตามแผนภูมิกรอบแนวคิดวิจัยตามนัยบทที่ 2
ในการศึกษาถึงหลักฐานเพื่อยืนยันผลการศึกษาในรายงานนี้ ผูวิจัยจะใชทงั้ การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ ไดแก สถิติการติดตาม สถิติการมีสวนรวม การตอบสนองและการใชประโยชนจากขอมูลที่รับ
จากสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะมีการศึกษาแนวทางในการใช
ประโยชนจากสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยใน
ประเทศอื่ น ๆ ที่ มี ป ริ ม าณและลั ก ษณะงานคุม ครองคนไทยในต างประเทศที่ ใกล เ คี ยงกั บ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ จะมีการศึกษาสถิติภูมิทัศนการใชสื่อออนไลนในสหราชอาณาจักรและ
ไอรแลนด และในประเทศไทย ซึ่งจะสะทอนพฤติกรรมในการใชดิจิทัลแพลตฟอรมของกลุมเปาหมาย
ในการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามทัศนคติความพึงพอใจและความ
คาดหวัง ของชุ มชนไทยต อการให บริ การดานกงสุ ลและคุม ครองคนไทยในตางประเทศโดยการใช
ประโยชนจากสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และศึกษาถึงปจจัยสนับสนุน
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ที่สําคัญ คือ นโยบายในระดับกระทรวง ซึ่งเปนตัวกําหนดความพรอมของทรัพยากร ไดแก บุคลากร
งบประมาณ และเทคโนโลยี และเพื่อใหผลของการจัดทํารายงานนี้สามารถนําไปตอยอดสูการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะทั้งในเชิงการปฏิบัติและเชิงนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการใช Social Media ผูวิจัยไดศึกษา Best Practices ของหนวยงานภาครัฐของประเทศอื่น ซึ่งจะ
สะทอนถึงแนวทางและความจําเปนในกาปรับตัวทั้งในระดับนโยบายและในระดับการปฏิบัติงานของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตอไป
3.1 การปฏิบัติภารกิจดานกงสุลและคุมครองดูแลคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ไทยกับสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธกันมากวา 400 ป โดยมีการติดตอกันเปนครั้งแรก
ในป 2155 ในสมัยพระเจาทรงธรรมแหงกรุงศรีอยุธยาและสมเด็จพระเจาเจมสที่ 1 แตไดสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ โดยการลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการ
พาณิชยระหวางจักรวรรดิอังกฤษกับราชอาณาจักรสยาม (Treay of Friendship and Commerce
between the British Empire and the Kingdom of Siam) หรือสนธิสัญญาเบาวริง ที่กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2398 (ครบรอบ 162 ป ในป 2560) โดยสหราชอาณาจักรจัดตั้งสถานกงสุลขึ้น
ในประเทศไทยกอน เมื่อป 2399 ตอมาเมื่อป 2425 พระวรวงศเธอ พระองคเจาปฤษฎางค (พระยศ
ขณะนั้น คือ หมอมเจา) ราชทูตไดทูลเกลาฯ ถวายพระราชสาสนตราตั้งแดสมเด็จพระราชินีนาถวิคทอเรีย
(Queen Victoria) และเปดสถานราชทูตไทย (Siamese Legation) แหงแรกขึ้นที่กรุงลอนดอน
ที่ผานมา ความสัมพันธระหวางกันดําเนินไปอยางราบรื่นบนพื้นฐานของมิตรภาพ
สําหรับการดําเนินความสัมพันธกับไอรแลนด นั้น ไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางกงสุล
กับไอรแลนดเมื่อป 2509 ตอมาไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2518 และในป 2557 ไอรแลนดไดเปดสถานเอกอัครราชทูตไอรแลนดประจําประเทศไทย
ปจจุบันไทยยังไมไดเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน ดังนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
เปนเอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน ดวยอีกตําแหนงหนึ่ง
3.2 ชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
3.2.1 สถิติของ UK Visa Immigration Office ป 2559 ระบุวา มีบุคคลสัญชาติไทย
เดินทางเขาและพํานักในสหราชอาณาจักร ซึ่งไดแก อังกฤษ สกอตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนือ
ประมาณ 45,8000 คน ประกอบด วยกลุมบุ คคลที่ห ลากหลาย โดยสามารถจํ าแนกตามประเภท
การตรวจลงตรา22 ดังนี้
– ผูไดรับการตรวจลงตราประเภทนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 8,000 คน
– ผูที่ไดรับการตรวจลงตราเพื่ออนุญาตใหทํางาน ประมาณ 2,000 คน
– ผูไดรับการตรวจลงตราประเภทคูหมั้นและแตงงาน ประมาณ 1,500 คน
22

เอกสารขอมูลคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยอางอิงขอมูล
จาก UK Visa Immigration Office
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– ผูที่ไดรับอนุญาตใหพํานักอยูในสหราชอาณาจักระยะยาวทั้งแบบชั่วคราวและถาวาร
ประมาณ 40,000 คน
นอกจากนี้ ยังมีคนไทยที่อยูในสหราชอาณาจักรที่อาจไมไดอยูในระบบฐานขอมูล
ของทางการอีกจํานวนหนึ่ง ดังนั้น จึงอนุมานไดวา ปจจุบันมีจํานวนคนไทยที่พํานักอยูในภูมิภาคตางๆ
ของสหราชอาณาจั กร รวมเปนจํานวนประมาณ 60,000–70,000 คน นอกจากนี้ ยั งมี ผูที่เ ดินทาง
ไปสหราชอาณาจักรระยะสั้น ซึ่งสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว จํานวนประมาณ 146,000
คนตอป
การรวมตัวของชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรโดยสวนใหญจะรวมตัวกันในโอกาส
วันสําคัญทางศาสนาที่วัดและสํานักสงฆไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ซึ่งมีอยูประมาณ 27 แหง
มีพระธรรมทูตไทยประมาณ 60 รูป (ขอมูลป 2558–2559) และนอกจากการรวมตัวกันเปนชมรมเพื่อ
สนั บ สนุ นการจั ดกิจ กรรมของวั ดแลว ชุ ม ชนไทยในภูมิภาคตางๆ ยั ง มีก ารรวมตั วกั นอย างไม เ ป น
ทางการ เพื่อจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน ซึ่งสมาคม/ชมรมคนไทยเหลานี้ นับเปนเครือขาย
สําคัญที่ชวยสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในพื้นที่ตางๆ และเปนจุดประสานงานที่
สําคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการประชาสัมพันธขาวสารและขอรับความรวมมือในเรื่องตางๆ
3.2.2 สําหรับจํานวนคนไทยในไอรแลนดประมาณการวา มีประมาณ 3,000 คน สวนใหญ
สมรสกับชาวไอริช ประกอบอาชีพลูกจางในรานอาหารไทย ภาคเกษตร และภาคบริการทั่วไป และมี
วัดไทยในไอรแลนด มี 2 แหง ไดแก วัดพุทธมหาธาตุ ไอรแลนด (เมืองคอรก) และวัดไทยไอรแลนด
(กรุงดับลิน) ในปจจุบันมีนักทองเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังไอรแลนดจํานวนไมมาก โดยสวนใหญเปน
นักทองเที่ยวที่ไดรับการตรวจลงตราของสหราชอาณาจักร ซึ่งตามเงื่อนไขระเบียบวีซาระยะสั้นของ
ไอรแลนด สามารถเดินทางเขาไอรแลนดโดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา หากเปนการเดินทางเขา
หลังจากที่ประทับ ตราเดิ นทางเข าสหราชอาณาจั กรแลว ดังนั้น ทางการของไอร แลนดจึง ไมมีสถิ ติ
นักทองเที่ยวจากประเทศไทยอยางเปนทางการ
3.3 กลุมเปาหมาย (Client groups) ในการใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักร
และไอรแลนด
จากขอมูลชุมชนไทยตามนัยขอ 3.2 ขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมเปาหมายสําหรับการทํา
รายงานนี้เปน 3 กลุม ดังนี้
3.3.1 กลุมที่ 1 ผูที่มีถิ่นพํานักระยะยาว ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
จากขอมูลสถิ ติคนไทยในสหราชอาณาจั กรตามนัยขางตน ประมาณการว า มีอยู
ประมาณ 50,000 คน ประกอบดวย
1) ผูที่พํานักอยูในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดมาเปนเวลานาน โดยสวนใหญ
เปนผูที่ไปเรียนหนังสือ ทํางาน และสมรสกับ ชาวบริติชและชาวไอริ ชในสมัยกว า 20–40 ปมาแลว
และปจจุบันมีครอบครัวบุตรหลานตั้งรกรากถาวรในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
2) กลุมผูที่ไดรับการตรวจลงตราอนุญาตใหทํางานในสหราชอาณาจักร สวนใหญ
ประกอบอาชีพพอครัว แมครัว และพนักงานในรานอาหารไทย ที่มีอยูกวา 1,200 รานทั่วสหราชอาณาจักร
ซึ่งในจํานวนดังกลาวมี 500–600 รานที่ตั้งอยูในกรุงลอนดอน
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3) กลุมผูไดรับการตรวจลงตราประเภทคูหมั้นและแตงงาน
4) กลุมผูที่อาศัยอยูในสหราชอาณาจักรอยางไมถูกกฎหมาย เนื่องจากวีซาขาด
อายุ หรือ หลบเลี่ยงทํางานที่ผิดกฎหมาย
3.3.2 กลุมที่ 2 นักเรียนและนักศึกษา
จากสถิติของสํานักงานผูดูนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ (สนร.) ในปการศึกษา
2558–2559 ระบุ วา มี นัก ศึก ษาไทยที่ ล งทะเบี ยนเข าศึก ษาในสถานศึ ก ษาระดั บอุ ดมศึ กษาขึ้ นไป
(ปริญ ญาตรี –ปริ ญญาเอก) จํ านวน 6,567 คน (ในจํ านวนนี้ ศึก ษาอยูในไอร แลนด 3 ราย) และมี
นักเรียนที่อยูในความดูแลของ สนร. ตั้งแตระดับ prep school จนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา และ
อื่นๆ อีก ประมาณกวา 300 คน นอกจากนี้ ยังมีกลุมนักเรียนทุนสวนตัวอีกจํานวนหนึ่ง จึงสามารถ
ประมาณการจํานวนนักเรียนและนักศึกษาไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดได 7,500–8,000 คน
จากสถิ ติของ สนร. มี นัก ศึ ก ษาไทยที่ ล งทะเบี ยนเรียนในเครื อมหาวิท ยาลั ยใน
กรุงลอนดอนจํานวนมากที่สุด ประมาณเกือบ 1,000 คน นอกจากนั้นลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยใน
ภูมิ ภาคต างๆ รวมทั้ง สิ้น 138 มหาวิท ยาลัย ซึ่ งสะทอนถึ งการกระจายตั วของนัก ศึ กษาไทยในทุ ก
ภูมิภาคของสหราชอาณาจักร โดยมี สนร. เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการประสานงานและดูแล
นักเรียนนักศึ กษาทุนรัฐบาลและนัก เรียนทุนสวนตัวที่อยูในความดู แลของ สนร. จํ านวนประมาณ
1,500 ราย นอกจากนี้ ยังมีสามัคคีสมาคม ซึ่งเปนสมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ป 2444 เปนสมาคมหลักในการประสานงานกับชมรมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยตางๆ และเปนเครือขาย
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการประชาสัมพันธขาวสารในกลุมนักศึกษาไทยในสหราขอาณาจักร
3.3.3 กลุ ม ที่ 3 ผู ที่ เ ดิ น ทางไปสหราชอาณาจั ก รและไอร แ ลนด ร ะยะสั้ น เพื่ อ
วัตถุประสงคในการทองเที่ยว ธุรกิจ และเขารวมการประชุม
จากสถิติของ United Kingdom Visas and Immigration (UKVI) ในป 2558
มีจํานวนคนไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักรระยะสั้น จํานวน 146,251 คน โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป
สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วไทยที่ เ ดิ น ทางไปไอร แ ลนด ยั ง คงมี จํ า นวนน อ ย ในชั้ น นี้
ไมปรากฏสถิติอยางเปนทางการ ดวยเหตุผลที่กลาวไวในขอ 3.2.2
3.4 ประเภทงานบริการดานกงสุลและคุมครองไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ
จํานวนคนไทยที่อยูภายใตความดูแลของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีจํานวนมากและมีความ
หลากหลาย ทั้งในแงประเภทการพํานักอยูทั้งระยะยาวและระยะสั้น การกระจายตัวในภูมิภาค ตางๆ
ทั้งในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด สงผลใหภารกิจการบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทยของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ครอบคลุมพื้นที่กวางขวางและมีปริมาณมากอยางตอเนื่อง ทั้งในแงจํานวน
และประเภทของการบริ ก าร ทั้ ง นี้ จากสถิ ติ ข องกรมการกงสุ ล ภารกิ จ ในด า นดั ง กล า วของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ นับวาสูงเปนอันดับตนๆ ในจํานวนสํานักงานในตางประเทศของไทยทั้งหมด
และมีปริมาณมากที่สุดในยุโรป โดยสามารถสรุปประเภทของงานบริการหลักไดดังนี้
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3.4.1 การทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส (E–Passport)
การบริการทําหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดขององคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organisation–ICAO) ซึ่งจําเปนตองมี
การบันทึกขอมูลชีวภาพ (Biometric Data) มีอายุใชงาน 5 ป และไมสามารถตออายุในเลมเดิมได
เมื่อหนัง สือเดินทางหมดอายุจะตองยื่นคําร องเพื่อทําเลมใหม ขอมูลส วนตัวในหนั งสื อเดิ นทางจะ
อางอิงตามขอมูลในทะเบียนราษฎรของผูขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย
ในการดําเนินการเพื่อยื่นคํารองในการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ทางสถาน
เอกอัครราชทูตฯ มีบริการนัดหมายเพื่อจองคิวลวงหนา และมีแบบฟอรมที่สามารถดาวนโหลดไดทาง
เว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยผูยื่นคํารองจําเปนตองเดินทางไปดําเนินการดวยตนเอง ทั้งนี้
สถิติง านบริ การหนังสื อเดินทางอิ เล็ก ทรอนิ กสของสถานเอกอัครราชทู ตฯ เฉลี่ยประมาณ 5,000–
5,500 รายตอป
การจัดทํา E–Passport นับเปนความสําเร็จของกระทรวงการตางประเทศอยาง
เปนรูปธรรมในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E Government) มีการปรับเปลีย่ น
รูปแบบบริก ารใหทั นสมั ย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยการใชประโยชน จากนวั ตกรรมการบริ การ
อิเล็กทรอนิกส
3.4.2 การออกหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity–CI) และหนังสือ
เดินทางชั่วคราว
สถานเอกอั ครราชทู ตฯ จะพิ จารณาออกหนั ง สื อสํ าคั ญประจําตัว (CI) ซึ่ง เป น
เอกสารเดินทางชั่วคราว ในกรณีที่ผูยื่นคํารองทําหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ
และมี ความจําเป นตองเดิ นทางกลั บประเทศไทยโดยเรง ดวน เอกสารดั งกล าวสามารถใช สํ าหรั บ
เดินทางกลับประเทศไทยเทานั้น
ในการขอหนังสือ CI ผูรองจําเปนตองติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ ดวยตนเองใน
ชวงเวลาทําการ โดยไมตองนัดหมายลวงหนา และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ
ที่ผานมา ผู ที่มีความจํ าเปนเรงด วนที่ตองรี บดําเนินการทํา CI เพื่อเดินทางกลับ
ประเทศไทยโดยสวนใหญมักติดตอเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขฉุกเฉินซึ่งเปดตลอด
24 ชั่วโมง โดยเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามอยางสุดความสามารถที่จะดําเนินการ
ให อ ย างทั น การณ นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ผู ร องมี ภ ารกิ จ จํ า เป น ต อ งเดิ น ทางต อ ไปประเทศอื่ น ๆ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางแบบชั่วคราวตามความจําเปนในแตละกรณี
ทั้งนี้ สถิติการออกหนังสือ CI และหนังสือเดินทางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 200–
250 รายตอป และมีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นตามสถิติภัยจากมิจฉาชีพในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
3.4.3 การทําบัตรประชาชน
ผูที่พํานักอยูใ นสหราชอาณาจักรระยะยาวสามารถทําบัตรประชาชนทดแทนบัตรเกา
ไดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีบัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทําลาย หรือบัตรชํารุด โดยผูรอง
สามารถทําการนัดหมายเพื่อเขารับบริการลวงหนาผานระบบออนไลนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทัง้ นี้
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สถิติการใหบริการทําบัตรประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 1,600–1,700
รายตอป
3.4.4 งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนราษฎรครอบคลุ มถึ งการจดทะเบี ยนเกิ ดบุตร (ขอสูติบัตร) การจด
ทะเบียนสมรสและทะเบียนหยา การขอมรณบัตร โดยสามารถนัดหมายลวงหนาผานระบบออนไลน
รวมทั้ ง ดาวนโ หลดแบบฟอร ม ที่ จํ าเปนได จ ากเว็ บไซต ของสถานเอกอั ครราชทู ตฯ ทั้ง นี้ สถิ ติง าน
ทะเบียนราษฎรของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีจํานวนประมาณ 600–700 รายตอป
3.4.5 การผอนผันการเกณฑทหาร
ผู ที่ มี อ ายุ ค รบเกณฑ จ ะต อ งเข า รั บ การเกณฑ ท หาร สามารถทํ า เรื่ อ งผ อ นผั น
การเกณฑทหารได โดยสามารถขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อยืนยันวาอยูระหวาง
การศึกษาในตางประเทศ โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมคํารองนิติกรณ และแบบฟอรมการขอ
หนังสือรับรองไดทางเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสามารถยื่นเอกสารหลักฐานดวยตนเองที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไมตองนัดหมายลวงหนา หรือสงหลักฐานใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง
ไปรษณีย ทั้งนี้ สถิติการออกหนังสือนําสําหรับการผอนผันการเกณฑทหารมีจํานวนประมาณ 100
รายตอป
3.4.6 การรับรองนิติกรณ
การใหบริการในการรับรองนิติกรณ คือการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตรา
เพื่อรับรองลายมือชื่อ รับรองสําเนา รับรองการแปลเอกสารตางๆ ทั้งเอกสารสําคัญที่ทางราชการออกให
และนิติกรรมที่จัดทําขึ้นโดยเอกชน อาทิ การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจ/ยินยอม รับรอง
ลายมือชื่อในเอกสารของธนาคาร รับรองลายมือชื่อในหนังสือขอตกลงการใชนามสกุล รับรองลายมือชื่อ
ในการซื้อที่ดิน รับรองสําเนาถูกตอง รับรองคําแปล ฯลฯ โดยผูรองสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมที่
เกี่ยวของไดจากเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งในกรณีสวนใหญ ผูรองจําเปนตองมาติดตอเพื่อ
ดําเนินการดวยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ สถิติงานนิติกรณของสถานเอกอั ครราชทูตฯ มี
จํานวนประมาณ 4,500–5,000 รายตอป
3.4.7 การออกหนังสือนํา
สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถออกหนังสือนําสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตหรือ
หนัง สือเดินทางราชการที่ป ระสงคจ ะยื่ นขอรับการตรวจลงตราที่ส ถานเอกอัครราชทู ตตางชาติใน
สหราชอาณาจักร เพื่อเดินทางไปประชุมทางวิชาการหรือทัศนศึกษาในตางประเทศ โดยผูรองสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมที่เกี่ยวของไดทางเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสามารถดําเนินการ
ดวยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสงหลักฐานทางไปรษณีย ทั้งนี้ สถิติงานในการออกหนังสือ
นําของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีจํานวนประมาณ 1,100 รายตอป
3.4.8 งานคุมครองและดูแลคนไทย
ภายใตนโยบายการทูตเพื่อประชาชน กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดวิสัยทัศน
และพันธกิจในการดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ผ านมา สถานเอกอั ค รราชทู ตฯ ได พยายามปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิภ าพการ
ดําเนินงานมาโดยตลอด โดยการเพิ่มชองทางการติดตอเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งใน
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การเพิ่มหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 2 สาย ซึ่งเปดตลอด 24 ชั่วโมงตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง
ศูนยดํารงธรรม และการใชประโยชนจาก Social Media ในการรับฟงปญหาและใหคําแนะนําปรึกษา
ซึ่ ง ในบางกรณี มี ค วามจํ า เป นต องให ค วามช ว ยเหลื อแบบตั วต อตั ว (face–to–face) ที่ ผ า นมา
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดีจากกรมการกงสุลโดยเฉพาะกอง
คุมครองคนไทยในตางประเทศ โดยใชประโยชนจากไลนกลุม (Group Line) ในการใหคําปรึกษาและ
ขอมูล
สืบเนื่องจากจํานวนคนไทยที่พํานักอยูในสหราชอาณาจักรและไอรแลนดมีจํานวนมาก
(60,000–70,000) ภารกิจในการใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากจึงมีปริมาณที่มากอยาง
สัมพันธกัน และมีการขอรับความชวยเหลือในหลากหลายเรื่อง อาทิ การขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
คนเขาเมืองและการถือสัญชาติ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ทรัพยสินสูญหาย/ถูกขโมย ความเจ็บปวย
และไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม การถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกักตัว
กรณีพิพาทสวนบุคคล / ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกทํารายโดยสามี และบุคคลในครอบครัว ปญหาจาก
ความเครียดในการใช ชีวิตในตางประเทศและจากปญ หาครอบครั ว การขอความช วยเหลื อในการ
ติดตอกับญาติพี่นองที่ประเทศไทย การติดตามหาครอบครัวในสหราชอาณาจักร การตกเปนเหยื่อจาก
การคามนุษย/ถูกหลอกบังคับใหคาประเวณี การหลอกลวงทาง Social Media ซึ่งในหลายกรณีสถาน
เอกอัครราชทูตฯ สามารถใหคําแนะนําในการแกไขปญหาโดยผานการพูดคุยทางโทรศัพท และการให
คําปรึกษาแนะนําผานทาง Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในขณะที่บางรายตอง
มีก ารพูดคุ ยต อเนื่ องและให ความช วยเหลื อแบบตั วต อตั ว (face–to–face) รวมแล วมี ส ถิติเ ฉลี่ ย
ประมาณ 350–400 รายตอป
3.4.9 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการปกปองคุมครองคนไทย
รวมถึงการแจงเตือนภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการแจงเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
การประชาสัม พันธขอมูล เตื อนภัยในเชิง ปองกั น (preventive warning) เชน
การเตื อนให นักท องเที่ ยวเพิ่ ม ความระมั ดระวั งในการดู และรั กษาทรั พย สิ นจากภั ยมิ จ ฉาชี พและ
การโจรกรรม และการเตื อนภั ยในกรณี ที่ มีเ หตุฉุก เฉิ น เช น ภั ยธรรมชาติ ภั ยจากการกอการร าย
การประชาสัมพันธขอมูลของทางการสหราชอาณาจักรในกรณีตางๆ รวมทั้งแนวทางการเตรียมพรอม
และปฏิบัติตนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เปนอีกภารกิจในการปกปองคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักร
ซึ่งในชวง 2–3 ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตฯ จําเปนตองใหความสําคัญกับภารกิจดังกลาวมากขึ้น
สืบเนื่องจากแนวโนมปญหาอาชญากรรมและภัยจากมิจฉาชีพในสหราชอาณาจักรและการหลอกลวง
ออนไลนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้ง นี้ จากการประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจทองถิ่นเพื่อใหความชวยเหลื อ
นักทองเที่ยวไทยที่ประสบเหตุถูกชิงทรัพย สถานเอกอัครราชทูตฯ เคยไดรับการแนะนําใหมีการแจงเตือน
นักทองเที่ยวจากประเทศไทยให เพิ่มความระมัดระวังเปนพิเ ศษ เนื่องจากนั กทองเที่ยวจากเอเชีย
รวมถึงจากประเทศไทย เปนเปาหมายในการกอเหตุลักทรัพยและลวงกระเปาของกลุมมิจฉาชีพ
นอกจากนี้ ปรากฏการณจากภัยกอการรายที่เกิดบอยครั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร
นับตั้ งแต ตนป 2560 ไมวาจะเป นเหตุร ถพุง ชนกลุม คนที่ บริ เวณ Westminster เมื่อเดือนมีนาคม
2560 เหตุระเบิดที่สนามกีฬาในรมในเมืองแมนเชสเตอร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 และเหตุการณ
ทํารายรางกายที่บริเวณ London Bridge เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และยังมีเหตุอัคคีภัยอยางรุนแรง
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ที่อาคาร Grenfell กรุงลอนดอน เมื่อเดือนมิถุนายน 256023 สะทอนถึงภัยใกลตัวที่มีความเปนไปไดที่
คนไทยอาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว และเปนหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ
สืบหาขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจมีตอคนไทยในพื้นที่ เพื่อใหความชวยเหลือ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจําเปนตองอาศัยเครือขายชุมชนไทยในเขตและภูมิภาคตางๆ และสื่อสังคม
Social Media ซึ่งเปนชองทางออนไลนที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพัฒนามาโดยตลอด เพื่ อให
สามารถปฏิบัติงานในการดูแลและคุมครองคนไทยไดอยางทันการณ
อนึ่ง นอกเหนือจากการบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทยตามที่กลาวมาขางตน
แลวนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีภารกิจงานกงสุลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการตรวจลงตรา (วีซา)
ประเภทตางๆ ใหชาวบริติช ไอริช และคนตางชาติที่มีถิ่นพํานักในสหราชอาณาจั กรและไอรแลนด
ซึ่งในแตละปมีปริ มาณงานการตรวจลงตราของทั้งสถานเอกอัครราขทู ตฯ และกงสุลใหญรวมกว า
20,000–25,000 ราย อยางไรก็ดี การศึกษาวิจัยในรายงานฉบับนี้ จะจํากัดขอบเขตเฉพาะงานบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับงานกงสุลและคุมครองคนไทยเทานั้น โดยไมรวมถึงการบริการสําหรับชาวตางชาติ
3.5 การใช สื่อดิ จิทัล และ Social Media อยา งเหมาะสมกั บกลุ มเป าหมายเปนช องทางที่ มี
ประสิทธิภาพในใหการบริการงานกงสุลและคุมครองคนไทย
Brian Hocking และ Jan Melissen ไดกลาวไวในบทความ Digital Diplomacy in the
Digital Age (July, 2015)24 อยางนาสนใจวา Digital is here to stay–and so is diplomacy
ซึ่ ง หมายความว า ดิ จิ ทั ล จะยั ง คงมี บ ทบาทต อ ไป เช น เดี ย วกั บ การทู ต ดั ง นั้ น หากกระทรวง
การต า งประเทศใดไม ส ามารถปรั บ ตั วให ทั นต อ พั ฒ นาการดั ง กล า ว ก็ จ ะไม ส ามารถอยู ร อดได
นอกจากนี้ ปจจุบันพันธุกรรม (DNA) ของการทูตไดเปลี่ยนแปลงไปในยุคการทูตดิจิทัล และไดสราง
แรงกดดันที่ทาทายในการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานกงสุลและคุมครองคนชาติ
ในตางประเทศ เนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นตอการบริการของภาครัฐ ตามพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีในกรสื่อสาร ในขณะเดียวกันประชาชนยั งมีความคาดหวั งที่จะได รับการบริการที่ มี
human touch ดังนั้น การใชเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนคําตอบในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ
งานกงสุลที่ เพิ่มขึ้ น การมีเ ว็บไซตที่ได มาตรฐาน การบริการตอบขอซัก ถามของนั กทองเที่ยวอยาง
รวดเร็ว การใชเครือขาย Social Media ในยามที่มีเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ จึงเปนแนวทางในการ
รับมือกับงานกงสุลในยุคดิจิทัล
บทความ ‘25 Points for Digital Diplomacy’ โดย Jovn Kurbalija นั กวิขาการ
DiploFoundation (2016)25 ได ย้ํ าถึ ง ความสํ าคั ญ ในการเลื อกใช แพลตฟอร ม ดิ จิ ทั ล (Digital
Platform) ที่ มีประสิทธิภาพในการดําเนิ นนโยบายทางการทู ต โดยไดก ลาวถึงสถิ ติการใช Digital
Platform ของกระทรวงการตางประเทศทั่วโลกวา จากการรวบรวมขอมูลในป 2559 เว็บไซต เปน
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ดิจิทัลแพลตฟอรมที่ยังคงมีการใชมากที่สุดโดยกระทรวงการตางประเทศของ 170 ประเทศ รองลงมา
คือ Twitter มีการใชโดยกระทรวงการตางประเทศ 114 แหง ตามมาดวย Facebook จํานวน 89 แหง
3.5.1 ชองทางการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ
ใหบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย
3.5.1.1 การใชเว็บไซต (www.thaiembassy.org.uk) เปนแพลตฟอรมหลัก
ในการให ขอมู ล ทั้ ง ในภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเกี่ ยวกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ กิ จ กรรมของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอมูลการบริการดานกงสุลในรายละเอียด ทั้งขั้นตอนและหลักฐานประกอบที่
จําเปนในการยื่นคํารองเพื่อขอรับบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการตรวจลงตราประเภทตางๆ
(สําหรับชาวตางชาติ) และบริการกงสุลและงานดูแลคุมครองสําหรับคนไทย พรอมแบบฟอรมที่จําเปน
สําหรับการดาวนโหลด และมีบริการจองคิวออนไลนเพื่อรับบริการในการทําหนังสือเดินทาง และทํา
บัตรประชาชน ทั้ ง นี้ เพื่ อเปนการอํ านวยความสะดวกกอนการเข ารับ บริ ก าร รวมทั้ ง การจองคิ ว
ออนไลนเพื่อรับบริการกงสุลสัญจร26 นอกจากนี้ ยังมีสวนของคําถามที่พบบอย (Frequently Asked
Question) เพื่อแสดงคําถามและคําตอบในเรื่องการบริการกงสุลที่มีผูสอบถามเปนประจํา และมีลิงค
เชื่ อมต อกั บ หน วยงานต างๆ ของไทย รวมถึง มี ชองทางในการสร างปฏิ สัม พั นธ กับ ผูใช บ ริก ารโดย
สามารถเชื่อมกับสื่อ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งหากประเมินจากโครงสรางและ
การใชงานแลว เว็ บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีมาตรฐานที่คอนข างสอดคล องกับ มาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard)27 ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกร
มหาชน) อย างไรก็ดี การใช เ ว็ บ ไซต ของสถานเอกอั ครราชทูตฯ ยั ง เป นการใหบ ริ ก ารผ านระบบ
ออนไลนในรูปแบบ 1.0 ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารทางเดียว (one–way communication) โดยใน
อนาคต จําเปนตองมีการยกระดับเพื่อเพิ่มบริการบางประเภทในรูปแบบ E–Service ตามนโยบาย
รัฐบาลอิเ ล็กทรอนิก ส และเป นไปตามพั ฒนาการในการเพิ่ มบริ การในรูป แบบอิ เล็ กทรอนิ กส ของ
กระทรวงการตางประเทศโดยกรมการกงสุล ตอไป
เว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับการปรับปรุงขอมูลและรูปแบบ
เพื่ ออํ านวยความสะดวกแก ผูใช ง านเรื่อยมา และมีก ารเริ่ ม ใช แพลตฟอร ม เว็ บ ไซตใหม ซึ่ ง มี ก าร
ปรับปรุงโครงสรางและรูปแบบใหงายตอการใชงานยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับรูปลัก ษณของเว็บไซตใหมใหดู
ทันสมัย ตลอดจนปรับ ปรุง ขอมูลเกี่ยวกับ การบริการของฝ ายกงสุ ล และในสวนของ Frequently
Asked Question (FAQ) ใหครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเริ่มเปดใช
เว็บไซตใหมตั้ง แตวันที่ 31 กันยายน 2559 และปจจุ บันมีการเขาชม (visit) รวมจํ านวน 405,179
ครั้ ง 28 สะท อนถึ ง การใช ประโยชนจ ากเว็บ ไซต ของสถานเอกอั ครราชทู ตฯ โดยสาธารณชนอย าง
กวางขวาง
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ในแตละปงบประมาณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
กงสุลสัญจรเฉลี่ย 600,000 บาท และมีการจัดโครงการกงสุลสัญจรในภูมิภาคตางๆ 5–6 ครั้งตอป
27
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน) (สรอ.). มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ, 2555 (ภาคผนวก ก)
28
ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560
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ภาพที่ 2 เว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.5.1.2 ชองทางไปรษณียอิเล็ กทรอนิก ส เปนช องทางการติ ดตอดั้งเดิมมาเป น
เวลานาน และสืบเนื่องจากความตองการในการรับบริการและการสอบถามขอมูลมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย างต อเนื่ อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึ ง ได เ พิ่ม บั ญชี อี เมลเพื่ ออํานวยความสะดวกในการติ ดต อ
โดยตรงกั บ เจ าหน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานแต ล ะฝ า ยของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได แ ก งานกงสุ ล
(csinfo@thaiembassyuk.org.uk) งานหนังสือเดินทาง (passport@thaiembassyuk.org.uk) การตรวจ
ลงตรา (visa@thaiembassyuk.org.uk) งานสารนิเทศและประชาสัมพันธ (pressoffice@thaiembassyuk.org.uk)
และการสอบถามขอมูลทั่วไป (rtelondon@thaiembassyuk.org.uk)
ภายใตเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีชองทางการเชื่อมโยงกับ
อีเมลของฝายตางๆ ขางตน ซึ่งเปนชองทางในการสอบถามขอมูลและขั้นตอนการขอรับบริการดาน
กงสุล และติดตามสถานะการดําเนินการตางๆ ตามที่ไดยื่นคํารองไว และปจจุบันสถานเอกอัครราทูตฯ
ยังใชประโยชนอยางตอเนื่องจากชองทางอีเมลในการติดตอกับกลุมเปาหมาย กลาวคือ หัวหนาชุมชนไทย
ในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องการขอรับความรวมมือในการประชาสัมพันธกับเครือขายสมาคม/
ชมรมตางๆ รวมทั้งในการแจงขอมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง
3.5.1.3 ชองทาง Facebook (Royal Thai Embassy Page) บัญชี Facebook Page
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อตนป 2556 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนชองทางการ
สื่อสารสองทาง (two–way communication) ในการกระจายขอมูลที่เปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว
อีกทั้งเปนชองทางที่สามารถสรางความเขาใจและใหขอมูลที่ถูกตองแกสาธารณชนไดอยางทันการณ
ทั้งนี้ วัตถุประสงคเริ่มแรกในการจัดตั้ง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกลุมเปาหมายที่
ครอบคลุมทั้งสาธารณชนชาวบริติชและไอริช และชุมชนไทย แตโดยที่ขอมูลที่เผยแพรสวนใหญจะ
เป นเรื่องของกิ จกรรมชุม ชนไทย และการใหบ ริก ารกงสุ ลและคุ มครองคนไทย ดั งนั้ น ในป จจุ บัน
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ผูติดตามสวนใหญจึงเปนคนไทย ซึ่งมีทั้งที่พํานักในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ในประเทศไทย
และในประเทศอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก
ที่ ผ านมา สถานเอกอั ค รราชทู ตฯ ได พยายามประชาสั ม พั นธ ขอมู ล ที่
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมเพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
กิจกรรมที่ประสงคจะเชิ ญชวนใหชุมชนไทยมีสวนรวม การแจ งเตือนภัย ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ
ภัยจากการกอการราย รวมทั้งภัยจากมิจฉาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการลงบทความเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริการดานกงสุลและคุ มครองคนไทยของสถานเอกอั ครราชทูตฯ บทความที่มีเนื้อหา
สาระและคําแนะนําในการดํ ารงชีวิตในตางประเทศ โดยสรรหาข อมู ลที่อยูในความสนใจและเป น
ประโยชนตอชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด เพื่อใหมีกระแสการติดตาม Facebook
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางตอเนื่อง โดยตั้งแตชวงกลางป 2559 ผูบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดมีกลยุทธในการประชาสัมพันธและดึงดูดการติดตาม Facebook Page โดยการโพสตขอมูลที่มี
เนื้อหาสาระที่เปนประโยชนและอยูในความสนใจของชุมชนไทยเปนรายสัปดาห สงผลใหการติดตาม
Facebook ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ เพิ่ ม สู ง อย า งเห็ น ได ชั ด ป จ จุ บั น มี จํ า นวนผู ติ ด ตาม
(Followers) จํานวน 24,573 มีสถิ ติผูเ ขาถึง (reach) โพสตโดยปกติของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ประมาณ 1,000–20,000 และตัวอยางที่ สะท อนถึ ง การเพิ่ม ตอบรั บ ที่ เพิ่ม สู งขึ้ นอย างชัดเจน เช น
การประชาสัมพันธกิจกรรม Taste of Thailand in Dublin ในชวงเดือนมิถุนายน 2559 มีสถิติ
การเขาถึง เพี ยง 1,000 แตในการโพสตกิ จกรรมเดียวกั นในเดือนมิ ถุนายน 2560 ปรากฏวามีส ถิ ติ
การเขาถึงสูงถึงกวา 25,00029
นอกจากนี้ ปรากฏการณที่สะทอนวา Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดรับการติดตามจากสาธารณชนและมีการใชประโยชนจากขอมูลอยางกวางขวาง ทั้งโดยผูที่พํานักอยู
ในสหราชอาณาจั กรและไอร แลนด ในประเทศไทยและประเทศอื่ นๆ ไดแก การโพสตในเรื่องการ
ประกาศรับสมัครบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อปลายป 2559 ซึ่งมีสถิติการเขาถึง 450,000
และการโพสตเตือนภัยในเรื่องการกอการรายที่บริเวณ Westminster Bridge ใจกลางกรุงลอนดอน
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 มีจํานวนการ reach ถึงเกือบ 470,000 นอกจากนี้ ในการประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ การจัดกงสุลสัญจรไปยังเมืองตางๆ จะมีผูลงทะเบียนนัดหมาย
เพื่อใชบริการเต็มภายในเวลาอันรวดเร็ว นับเปนหลักฐานที่สะทอนใหเห็นวา การใช Social Media
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบความสําเร็จในการเขาถึงเครือขายชุมชนชาวไทยในวงกวางและมี
การตอบสนองอยางรวดเร็ว ตอการขอรับความรวมมือของสถานเอกอัครราชทูตฯ นับเปนการตอบรับ
เปนที่นาพอใจจากกลุมเปาหมาย
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ขอมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

29

ภาพที่ 3 Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ภาพที่ 4 กราฟแสดงการติดตาม Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงการเขาถึง (reach) Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในช วงเกิ ดเหตุ กอการร ายที่ บ ริเ วณ Westminster เมื่ อวั นที่ 22
มี น าคม 2560 สะท อ นถึ ง การ engage ของสาธารณชนกั บ สื่ อ Social Media ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่สูงกวาในชวงปกติหลายเทา

ภาพที่ 6 สถิติจํานวนผูเขาถึง (reach) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องเหตุกอการราย
โพสต แจ ง สถานการณ ล าสุ ดและการเตื อนภัยในกรณี ก ารกอการร า ย
บริเวณ Westminster ใจกลางกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ซึ่งมีสถิติถึง 469,570
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3.5.1.4 ชองทาง Twitter (@ThaiEmbLondon) สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตั้ง
บัญชี Twitter ในป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการสื่อสารกับทั้งสาธารณชน
ในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด รวมถึงชุมชนไทย และดวยเห็นวา การใช Twitter เปนรูปแบบ
Social Media ที่เปนที่นิยมอยางกวางขวางในประเทศตะวันตกในปจจุบัน และเปนสื่อที่ผูสื่อขาวนิยม
ติดตาม นอกจากนี้ Twitter ยังไดรับการยอมรับวา เปนชองทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกรณี
การแจง เตือนภัยเกี่ยวกั บสถานการณ ฉุกเฉินและภัยอั นตรายไดอย างทั นท วงที อย างไรก็ดี การใช
Twitter ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังอยูในชวงเริ่มตน และดวยขอจํากัดของระบบไมโครบล็อก
โดยผูใชงานไมสามารถสงขอความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร สงผลใหการใชประโยชนจาก Twitter ยัง
ไมไดรับการตอบรับที่ดีนักในขณะนี้ ถึงแมจะมีการเชื่อมโยงกับ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ก็ตาม ป จ จุ บั นมี จํ านวนผู ติดตาม Twitter ของสถานเอกอัครราชทู ตฯ 572 ซึ่ ง จํ าเป นจะต องมี
การศึกษาถึงวิธีการใชประโยชนจาก Twitter ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

ภาพที่ 7 Twitter ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
นอกจากชองทางดิจิทัลและ Social Media ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดใชประโยชนในปจจุบันตามที่กลาวมาขางตนแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดศึกษาความเปนไปไดใน
การใช Social Network ในรูปแบบ Line Application ซึ่งเปนที่นิยมมากในประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ช อ งทางในการเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชนไทยในสหราชอาณาจั ก รและไอร แ ลนด อย า งไรก็ ดี Line
Application ไมเปนที่นิยมในภูมิภาคยุโรป รวมถึงในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ซึ่งนิยมการใช
WhatsApps อยางกวางขวางมากกวา ดังนั้น ในชั้นนี้ Line Application จึงอาจไมใชทางเลือกในการ
outreach ชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ยกเวนในกรณีที่มีการประสานงานตอเนื่อง
เปนการสวนตัว
อนึ่ ง ในขณะที่ ส ถานเอกอั ครราชทูตฯ ได พัฒ นาการใช สื่ อดิ จิ ทั ล และ
Social Media ในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในดานกงสุลและคุมครองคนไทยใน
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สหราชอาณาจักรและไอรแลนด อยางไรก็ดี การสือ่ สารแบบดั้งเดิมผานทางระบบโทรศัพทก็ยังดําเนินอยู
และสถานเอกอั ครราชทูตฯ มี ห มายเลขฉุก เฉิ นที่เ ปดบริก าร 2 สายตลอด 24 ชั่ วโมง ซึ่ งเป นการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม เพื่อการคุมครองดูแลใหความเปนธรรม
แกคนไทยในตางประเทศ
3.5.2 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งงานบริ ก ารด า นกงสุ ล และคุ ม ครองคนไทย กั บ
กลุมเปาหมาย และชองทางการใหบริการผานสื่อดิจิทัลและ Social Media
ในกระบวนการประเมิน Need Assessment ตามกรอบแนวคิดวิจัยตามนัยขอ
3.3–3.5.1 ขางต นผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา การใชสื่ อดิจิทัล และ Social Media ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ทั้งในรูปแบบของ เว็บไซต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Facebook และ Twitter ซึ่งมี
คุณลักษณะโดดเดนและมีวัตถุประสงคในการใชงานที่แตกตางกัน เปนชองทางการสื่อสารที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการใชบริการของกลุมเปาหมาย และชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ภารกิจดานกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ดังรายละเอียดความสัมพันธ
ระหวางงานบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย กับแตละกลุมเปาหมาย และชองทางการใหบริการ
ผานสื่อดิจิทัลและ Social Media ปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางงานบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและ
ไอรแลนดกับแตละกลุมเปาหมาย และชองทางการใหบริการผานสื่อดิจิทัลและ Social
Media ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
กลุมผูมี กลุม
กลุมผู
ชองทางการใหบริการ/ติดตอ
ประเภทงาน ถิ่นพํานัก นักเรียน เดินทางไป
ระยะยาว นักศึกษา ระยะสัน้
(ทองเที่ยว
เว็บไซต
Twitter Facebook
/ประชุม)
งานหนังสือ
√
√
–
ใหขอมูลการ
–
ใหขอมูลตามที่
เดินทาง
ดําเนินการ/
ไดรับการ
อิเล็กทรอนิกส
นัดหมาย
สอบถาม
ออนไลน/
ดาวนโหลด
แบบฟอรม
งานเอกสาร
√
√
√
ใหขอมูลการ
–
รับแจงเหตุความ
เดินทางชั่วคราว
ดําเนินการ /
จําเปนเรงดวน /
(Emergency
ดาวนโหลด
ใหคําแนะนํา
Travel
แบบฟอรม
ชวยเหลือ
Document)
งานบัตร
√
√
–
ใหขอมูลการ
–
ใหขอมูลตามที่
ประชาชน
ดําเนินการ/นัด
ไดรับการ
หมายออนไลน/
สอบถาม
ดาวนโหลดฟอรม

อีเมล
ใหขอมูล
ตามที่ไดรับ
การสอบถาม/
ติดตาม
สถานะ
-

ใหขอมูล
ตามที่ไดรับ
การสอบถาม
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กลุมผูมี กลุม
กลุมผู
ชองทางการใหบริการ/ติดตอ
ประเภทงาน ถิ่นพํานัก นักเรียน เดินทางไป
ระยะยาว นักศึกษา ระยะสัน้
(ทองเที่ยว
เว็บไซต
Twitter Facebook
อีเมล
/ประชุม)
งานทะเบียน
√
–
–
ใหขอมูลการ
–
ใหขอมูลตามที่ ใหขอมูล
ราษฎร
ดําเนินการ/
ไดรับการ
ตามทีไ่ ดรับ
ดาวนโหลดฟอรม
สอบถาม
การสอบถาม
ผอนผันการ
เกณฑทหาร

–

√

–

การรับรอง
นิติกรณ

√

√

–

หนังสือนําเพื่อ
การดําเนินการ
ดานธุรกรรม
และอื่นๆ
งานคุมครอง
และดูแลคนไทย

√

√

–

√

√

√

การ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของกับ
ชุมชนไทย

√

√

√

ใหขอมูลการ
ดําเนินการ/
ดาวนโหลดฟอรม
ใหขอมูลการ
ดําเนินการ/
ดาวนโหลดฟอรม
ใหขอมูลการ
ดําเนินการ/
ดาวนโหลดฟอรม

–

–

–

–
–

ใหขอมูลตามที่
ไดรับการ
สอบถาม
ใหขอมูลตามที่
ไดรับ
การสอบถาม
ใหขอมูลตามที่
ไดรับการ
สอบถาม

ใหขอมูล
ตามที่ไดรับ
การสอบถาม
ใหขอมูล
ตามที่ไดรับ
การสอบถาม
ใหขอมูล
ตามที่ไดรับ
การสอบถาม

รับแจงเหตุความ
จําเปนเรงดวน /
ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ

รับแจงเหตุ
ความจําเปน
เรงดวน /
ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ
–

ใหขอมูลระเบียบ ประชา ใหขอมูล
ประกาศที่
สัมพันธ / ระเบียบ
เกี่ยวของ /
เตือนภัย / ประกาศที่
/ การจัดกิจกรรม
เกี่ยวของ /
ประชาสัมพันธ
/ การแจงเตือน
ภัย
จัดกิจกรรม
/ เตือนภัย

อนึ่ง จากการสํารวจการทํางานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง 4 ปที่ผานมา
เพื่อหาคําตอบวา การใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลตอการลด
ขั้ น ตอนและการลดการใช เ อกสารหรื อ ไม นั้ น มี ข อสรุ ป ว า การใช ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สใ นการ
ปฏิบั ติง านรับ–ส งเอกสารโดยเฉพาะในระบบโทรเลข นั บเปนการพัฒ นาระบบการทํางานอย างมี
นัยสําคัญ อาทิ การลดจํานวนการพิมพเอกสาร การถายเอกสารสําหรับการใชงาน ลดการสงเอกสาร
ผานระบบแฟกซ หรือการสงบัตรเชิญตัวจริงโดยใชบัตรเชิญอิเล็กทรอนิกสแทน อยางไรก็ดี สําหรับ
ภารกิ จ การบริ ก ารด านกงสุ ล และคุ ม ครองคนไทย นั้ น ในชั้ นนี้ ยั ง ไม ถึ ง ขั้ น การเปลี่ ยนผ านไปสู
การทํางานแบบไรเอกสาร (transition to paperless) เนื่องจากขั้นตอนการทํางานสวนใหญเปนไป
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ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ ซึ่งจําเปนตองใชสําเนาเอกสารประกอบตามที่
หนวยงานกลางกําหนด อีกทั้งปจจุบัน ระบบงานกงสุลยังไมพัฒนาไปสู E–Service อยางเต็มรูปแบบ
ซึ่ ง ผู ร องจะสามารถกรอกคํ าร องในการรั บ บริ ก ารออนไลนได ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได วา การปรั บ ปรุ ง
การใหบริการโดยการใชประโยชนจากดิจิทัล อาทิ ระบบการจองคิวออนไลนเพื่อรับบริการตางๆ การ
ดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมจากเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ การมีชองทางคําถามที่พบบอย
(Frequently Asked Questions) เปนการชวยอํานวยความสะดวกใหกับทั้งผูรับบริการ และยังเปน
ประโยชน กั บ สถานเอกอั ครราชทู ต ฯ ในการบริ ห ารจั ดการการให บ ริ ก ารในแง ข องเวลาในการ
ดําเนินการ สถานที่ และบุคลากร ไดอย างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตยังไม ถึงระดับ การกาวไปสูการ
ทํางานแบบไรเอกสาร (transition to paperless)เนื่องจากขอกําหนดในเรื่องเอกสารประกอบยังตอง
เปนไปตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี ผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวา การเปลี่ยนผานที่แทจริงจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคตอันใกล เนื่องจากกระทรวงการตางประเทศกําลังดําเนินโครงการในเรื่องฐานขอมูล
อิเล็ กทรอนิก สเ พื่อเชื่อมโยงกับ สวนราชการอื่นๆ อีก หลายโครงการ ซึ่ งความสําเร็ จของโครงการ
ดังกลาวจะเปนการลดขั้นตอนทางเอกสารอยางไดมีนัยสําคัญ
3.5.3 รูปแบบของสื่อ Social Media ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน
ตามที่ ส ถิ ติ ของ DiploFoundation (2016) ตามนั ยข อ 3.4 ข างต น ระบุ ว า
เว็บไซต ยังเปนดิจิทัลแพลตฟอรมที่ไดรับความนิยมสูงสุ ดของกระทรวงการตางประเทศทั่วโลกนั้น
การศึ ก ษาถึ ง ประโยชน ข องเว็ บ ไซต ในการเป นสื่ อ หลั ก ในการให ขอ มูล เชิ ง ลึ ก ในงานกงสุ ล ของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็สะทอนไปในทิศทางดังกลาว อยางไรก็ดี สําหรับสถิติที่สะทอนวา Twitter
ได มี ก ารใช อ ย า งกว า งขวางกว า Facebook นั้ น ไม ส อดคล อ งกั บ การใช ป ระโยชน ข อง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งปจจุบัน Facebook เปนสื่อที่มีพลวัตและไดรับความนิยมโดยชุมชนไทยสูง
กว า Twitter เป น อย า งมาก ในการนี้ ผู วิ จั ย ได พ ยายามศึก ษาถึ ง เหตุ ผ ลที่ จ ะสามารถอธิ บ าย
ปรากฏการณดังกลาว และมีขอคิดเห็นในเบื้องตนวา ขอจํากัดของ Twitter ซึ่งเปนระบบไมโครบล็อก
ที่จํากัดจํานวนการเขียนตัวอักษรเพียง 140 ตัว เหมาะสมสําหรับการแจงขาวที่มีเนื้อความสั้น กระชับ
แบบเร ง ด ว น เป น ที่ นิ ย มในการติ ด ตามของสื่ อ มวลชน แต อ าจไม ถู ก จริ ต และความนิ ย มใน
กลุ ม เป า หมายชุ ม ชนไทย ซึ่ ง ประสงคจ ะมี บ ทสนทนาสอบถามในเรื่ องการบริ ก าร ซึ่ ง ข อสรุ ป นี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของรัฐบาลรัฐควีนสแลนดที่สะทอนวา สื่อ Social Media แตละประเภทมี
ความเหมาะสมในการใชงานที่แตกตางกัน ดังนี้
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ตารางที่ 2 การใชสื่อ Social Media ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค30
Selecting the right social media platform for the outcome required
Self
Short Term Events Community Customer
Promotion Campaigns
News
Service
Facebook
2
4
5
3
4
Twitter
2
4
5
3
3
Blogs
5
4
3
1
2
Instagram
1
3
5
3
1
YouTube
4
4
3
2
1
3.5.4 ภูมิทัศนการใชสื่อ Social Media
ในการหาคําอธิบายในเรื่องของความนิยมรูปแบบของสื่อ Social Media ผูวิจัยมี
ความเห็นวา การศึกษาถึงภูมิทัศนการใชสื่อสังคมออนไลนจะสามารถใหคําตอบสนับสนุนที่มีน้ําหนักได
โดยจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อ Social Media ทั้งในสวนของสหราชอาณาจักร/ไอรแลนด
ซึ่งเปนที่พํานักของกลุม เปาหมาย และในสวนของประเทศไทย เนื่องจากการติดตอเครือญาติและ
เพื่อนพองที่อยูหางไกลกันเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการเลือกใชรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน
สถิติของบริษัท Statista31 เดือนเมษายน 2560 ระบุวา Facebook เปนเครือขาย
สังคมออนไลนที่มีการใชมากที่สุด จํานวน 1.97 พันลานบัญชี ในขณะที่ Twitter มี 319 ลานบัญชี
และในกรณีของสหราชอาณาจักร ประชาชนจํานวน 2 ใน 3 มีการใช Social Media ทุกวัน โดยมี
การใช You Tube เปนอันดับหนึ่ง (รอยละ 85) อันดับสอง คือ Facebook (รอยละ 78) ในขณะที่
Twitter เปนอันดับ 5 (รอยละ 45 รองจาก Google+ และ WhatsApp ตามลําดับ) โดยสถิติยัง
ชี้ใหเห็นวา ในหมูของประชากรที่มีอายุมากกวา 18 ป รอยละ 44 มีการใช Facebook วันละหลายครั้ง
ในขณะที่ Twitter มีเพียงรอยละ 11 สถิติลาสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ของบริษัท Statista ระบุ
ขอมูลที่นาจะสามารถอธิบายความนิยมในการติดตาม Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ วา
สหราชอาณาจักรมีผูใช Facebook จํานวน 44 ลานบัญชี นับเปนประเทศที่มีสถิติการใช Facebook
เปนอันดับ 10 ของโลก ในขณะที่ประเทศไทยเปนอันดับที่ 8 ของโลก โดยมีจํานวนผูใช Facebook
57 ลานบัญชี
ในกรณีของไอรแลนด สถิติของบริษัท Statista ประเมินวา ในป 2560 มีประชาชน
ในไอรแลนดใช Facebook จํานวน 2.56 ลานบัญชี (จากจํานวนประชากร 4.6 ลาน) โดย Facebook
เปนสื่อ Social Media ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในไอรแลนด ซึ่งสถิติของไอรแลนดก็สะทอนไปใน
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สืบคนจากขอมูลออนไลนของ Statista ซึ่งบริษัทผูทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากประเทศเยอรมัน
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ทิศทางเดียวกันวา ปจจุบัน การใช Facebook เปนชองทาง Social Media ในการติดตอชุมชนไทย
ในไอรแลนดที่มีประสิทธิภาพเชนกัน

ภาพที่ 8 สถิติรูปแบบสื่อ Social Media ซึ่งมีการใชมากทีส่ ุดในโลก

ภาพที่ 9 สถิติลําดับประเทศทีม่ ีการใช Social Media มากที่สุดในโลก
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3.6 ปจจัยสงเสริมประสิทธิภาพการใช Social Media ในการปฏิบัติงานดานกงสุลและคุมครอง
คนไทย
การที่หนวยงานของรัฐจะประสบความสําเร็จในการดําเนินการใดๆ หรือไมนั้น จําเปนตอง
พิจารณาถึงนโยบายของรัฐและของหนวยงาน ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความพรอมของ
ทรัพยากร อันประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ/เทคโนโลยี และโดยที่กระทรวงการ
ตางประเทศเปนเสมือน Environment หรือสภาพแวดลอมหลักที่กําหนดความสําเร็จในการดําเนิน
ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ การวิเคราะหในสวนนี้ จึงไมสามารถจะจํากัดการศึกษาเฉพาะใน
ขอบเขตของสถานเอกอั ครราชทู ตฯ ได โดยมีความจํ าเปนต องศึ ก ษาถึ ง การดํ า เนิ นการในระดับ
กระทรวงในการขับ เคลื่อนการปฏิบัติงานตามเจตนารมณและนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (E–Government) และรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มุงสรางรูปแบบการ
บริหารงานภาครัฐแบบใหม (New Public Management) ดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
3.6.1 นโยบาย
นโยบายของรัฐบาลในทุก สมั ยในชวงเกื อบ 2 ทศวรรษที่ ผานมา สะทอนถึง การ
ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ในการปรั บ ปรุง การบริ ห ารภาครั ฐให ทั น ต อ พั ฒ นาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในป 2545 รัฐบาลไดมีนโยบายในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
หรื อ E–Government เพื่ อให ส อดคล องกั บ แนวคิ ดการจั ดการภาครัฐ แนวใหม (New Public
Management) ซึ่งเนนการใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคโนโลยีมาใชเปน
เครื่องมือ และการที่รัฐบาลปจจุบันไดมีมติใหเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เป นกระทรวงดิจิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คม ในเดือนกั นยายน 2559 ยัง สะท อนถึ ง ความจําเป น
เรงดวนในการปรับโครงสรางและการบริหารงานของสวนราชการเพื่อรองรับพัฒนาการทางดิจทัลที่
เปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
และไดมีการกําหนด แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไทยแลนด (Digital Government) ระยะ 5 ป (2560–
2564) ที่สะทอนถึงการใหความสําคัญกับแนวคิด Citizen centric ซึ่งย้ําถึงความจําเปนของภาครัฐใน
การเรงยกระดับบริการใหตรงกับความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน
เปนไปตามกฎกระทรวง ยุทธศาสตรและพันธกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ (1) แผนยุทธศาสตรที่ 7 และ 8 ของ
กระทรวงการตางประเทศ 4 ป (2558–2561) เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน และการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค ก ร ตามลํ า ดั บ (2) กฎกระทรวง เรื่ อ งการแบ ง ส ว นราชการ
กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ 2558 ขอ 7 (1) กําหนดอํานาจหนาที่กองประชาสัมพันธ
การทูตสาธารณะ ใหดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธขอมูลเชิงรุกและขาวสารของกระทรวง
พรอมทั้ งพัฒนาการเผยแพรขอมู ลดังกลาวผ านสื่อแขนงต างๆ ภายในประเทศ โดยสง เสริม การใช
ประโยชนจากนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) พันธกิจกรมการกงสุล ขอ 5 เรื่อง
การนํานวัตกรรมการใหบริการดานกงสุลเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
นายจักรกฤดิ กระจายวงศ ผูอํานวยการสํานัก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไดกลาววา กระทรวงการตางประเทศไดมีการยกรางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
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และการสื่ อสาร รวมถึง แผนปฏิบัติการ 5 ป โดยมี วัตถุป ระสงคเพื่ อสนับ สนุ นการทํางานและการ
สื่อสารภายในกระทรวงฯ รวมถึงกับสํานักงานในตางประเทศ และสอดคลองกับแนวทาง 5S ไดแก
(1) Synergy การเสริมสรางความเปนหุนสวนที่เทาเทียมระหวางบุคลากรของศูนยฯ และขาราชการ
โดยเปลี่ยนบทบาทจากผูใชงาน เปนผูรวมพัฒนา (co–creator) (2) Security เพิ่มขีดความสามารถ
ดานความมั่นคงใหแกระบบ รวมทั้งสรางความตระหนักรูในเรื่อง cyber security แกบุคลากรของ
กระทรวงฯ (3) Standard สรางมาตรฐานดาน ICT อาทิ การใชงาน software และ application
เหมือนกันทั่วโลก รวมทั้งการสรางเว็บไซตของกระทรวงฯ และสํานักงานในตางประเทศที่มีเอกลักษณ
เดียวกัน การสรางมาตรฐานของอุปกรณและ software สําหรับสํานักงานขนาดตางๆ (4) Status
การยกระดับการทํางานและสรางความเปนเลิศใหระบบ ICT ของกระทรวงฯ อาทิ การจัดหาอุปกรณ
ที่ทันสมัย สนับสนุนการ Go Mobile และการพัฒนา Internet of Things (5) Sustainability การ
พัฒนาการใชระบบอยางยั่งยืน32
กรมสารนิเทศ ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบชองทางการประชาสัมพันธของ
กระทรวงการตางประเทศอยางเปนทางการ ตระหนักถึงความจําเปนในการปรั บตั วใหเท ากั นกับ
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค Digital Diplomacy และไดมีการศึกษาถึงการใชสื่อแนวใหม
(New Media) ในการปฏิบัติภารกิจการประชาสัมพันธบทบาทของกระทรวงฯ รวมทั้งสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน โดยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธและเริ่มใชประโยชนจาก Social
Media ในหลายรูปแบบดวยกัน โดยไดจัดตั้งบัญชี Facebook Page และ Twitter ในป 2554 และมี
การประชาสัมพันธขาวและกิจกรรมของกระทรวงฯ อยางตอเนื่องและมีพลวัต สามารถดึงดูดผูติดตาม
Facebook ของกระทรวงการตางประเทศไดถึง 147,328 ในปจจุบัน และเมื่อเดือนมีนาคม ยังไดเปด
ใช IG เพื่อเป นอีก ชองทางในการประชาสัม พั นธ และเข าถึงสาธารณชน ทั้ ง นี้ ในการเชื่ อมตอกั บ
หน ว ยงานต า งๆ ของกระทรวงฯ และสถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ ข องไทยใน
ตางประเทศ กรมสารนิเทศมีระบบ PRbank เปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารของสํานักงาน
ในตางประเทศ
ในขณะเดี ย วกั น กรมการกงสุ ล ในฐานะหน ว ยงานหลั ก ของกระทรวงการ
ตางประเทศที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบาย ‘การทูตเพื่อประชาชน’ ไดใหสําคัญลําดับตนกับการ
ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารประชาชนโดยใช ป ระโยชน จ ากสื่ อดิ จิ ทั ล และ Social Media มาตลอด
ดังวิสัยทัศนของอธิบดีกรมการกงสุล นายธาตรี อรรจนานันท ที่ไดมอบใหแกขาราชการในการประชุม
เจาหนาที่กงสุลทั่วโลก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 วา ‘กระทรวงฯ อยากเห็นการกงสุลของไทยมุงสู
การเป น smart & best services เปนผู นําในภู มิภาค มีม าตรฐานสากล และมี ประชาชนเป น
ศูนยกลางในการใหบริการ (citizen–centric service) ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน ตามแผน
ยุทธศาสตรและนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ’
ความสําเร็จที่ผานมา อาทิ การจัดทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส และปจจุบันมี
โครงการจั ดจะทํ าวีซ าอิเ ล็ กทรอนิก ส เพื่ ออํานวยความสะดวกให ผูรั บ บริ ก ารและลดขั้นตอนการ
ดําเนินการ และในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและพัฒนาชองทางในการคุมครองดูแลคนไทย
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นอกเหนือจากเว็บไซตและ Facebook ของกรมการกงสุล และกองคุมครองคนไทยในตางประเทศ
แลว ลาสุด ยังไดมีบริการ Thai Consular Application ในระบบ android และ ios ซึ่งสามารถ
ดาวนโหลดไดทั้ งจากสมาร ทโฟนและไอแพด รวมทั้ง มีการใช Line Application และ WeChat
ซึ่งผลงานเหลานี้ไดรับการตอบรับที่ดีจากประชาชนจํานวนมาก และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
อี ก หลายโครงการ อาทิ การเชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล การรั บ รองเอกสารด ว ยวิ ธี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(i–Legalisation) การพัฒ นาการตรวจลงตราแบบอิเ ล็กทรอนิกส (E–Visa) นอกจากนี้ นายธาตรี
เชาวชตา ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยนคนไทยในตางประเทศ ไดใหขอมูลวา ปจจุบัน
ไดเริ่มบริการรับเรื่องราวรองทุกขออนไลน (กรอกแบบฟอรมออนไลน) แลว และกําลังพัฒนาระบบ
การลงทะเบียนคนไทยในตางประเทศออนไลน เพื่อใหการคุมครองดูแลเปนไปอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึงยิ่งขึ้น33 ทั้งนี้ ยังมีบริการ call center 24 ชั่วโมงที่กรมการกงสุลไดเปดบริการอยูแลว
ในการสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับการใชประโยชน
จาก Social Media ในการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ ในยุค Digital Diplomacy นายจักร บุญ–หลง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ซึ่งเปนผูบริหารที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อน
การดําเนินงานของกรมการกงสุลในขณะที่ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการกงสุล และมีประสบการณใน
การกํากับดูแลงานในการคุมครองคนไทยในขณะที่ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลาวีฟ และ
กรุงออสโล ไดใหทัศนะที่สะทอนถึงการตระหนักถึงคุณประโยชนของ Social Media ในการปฏิบัติ
ภารกิจดานการตางประเทศวา ‘นอกเหนือจากประโยชนในการเปนเครื่องมือดําเนินนโยบายการทูต
วัฒ นธรรมแล ว ในยุ คโลกาภิ วัฒ นซึ่ ง คนไทยเดินทางไปต างประเทศจํานวนมากทั้ งเพื่ อการพํ านั ก
ทํางาน เรียนหนังสือและทองเที่ยว สงผลใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไมสามารถเขาไป
คุมครองคนไทยในตางประเทศไดอยางทั่วถึงแบบตัวตอตัว (face–to–face) ดังนั้น ในปจจุบันการใช
Social Media จึงเป นหนึ่ งในหั วใจสําคัญ ในการดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เนื่องจาก
Social Media เปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารเพื่อ (1) ใหขอมูลที่เปนประโยชนในการ
เตรียมความพรอมหรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ทองเที่ยว รวมทั้งในการทํางาน โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการทํางาน กลาวคือ เปรียบเสมือนเปนชองทางในการสรางเกราะปองกัน
สําหรับคนไทยในการเดินทางและการดํารงชีวิตในตางประเทศ (2) เปนชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็น รวมถึ ง อุป สรรคป ญหาในการดํารงชี วิตในต างแดน โดยสถานเอกอัครราชทู ตสามารถให
คําแนะนําหรือหาแนวทางในการบรรเทาปญหาได (3) เปนชองทางในการเตือนภัยที่มีแนวโนมจะสราง
ผลกระทบตอชุมชนไทยในตางประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ เอกอัครราชทูตจักรฯ ไดกลาวถึง ความสําเร็จ
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ในการใชประโยชนจาก Facebook ภายใตชื่อ ‘รูทุกเรื่อง
ที่เมืองยิว’ ในการปฏิบัติงานกงสุลและคุมครองคนไทยอิสราเอล34
การดํ าเนิ นการอย า งจริ ง จั ง ที่ผ า นมาในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงฯ และชองทางการสื่อสารกับสาธารณชน ทั้งในระดับกระทรวง ไมวาจะเปน
ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กรมสารนิเ ทศ กรมการกงสุล กรมภูมิภาคและ
33
34
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กรมพหุภาคี และระดับสํานักงานในตางประเทศ ไดแก สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
ได ปรากฏผลเชิง ประจั ก ษ ดัง เห็ นไดจ ากผลการสํารวจระดับความพรอมการพั ฒนารัฐบาลดิจิ ทั ล
ประจํ าป 2559 ระดั บ กระทรวง (19 กระทรวง และ 1 สํ า นั ก ) ประจํ า ป 2558 และ 2559 ซึ่ ง
กระทรวงการต างประเทศได รั บ การจั ดให อยูในกลุม Rising Star หมายถึ ง กลุ ม กระทรวงที่ มี
พัฒนาการสูรัฐบาลดิจิทัลจากป 2558 ระดับการโตสูงมาก35
ผลการสํารวจดังกลาวอาจสะทอนถึงพัฒนาการที่สําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงฯ อยางไรก็ดี หากพิจารณาวา ภายใตรัฐบาลดิจิทัล กระทรวงฯ ยัง มี
ความจําเปนที่จะตองมุงเดินหนาเพื่อยกระดับความพรอมในการดําเนินงานเชิงดิจิทัล เพื่อกาวไปให
เทาทันกับสวนราชการอื่นๆ ที่จัดอยูในกลุม Developed (กลุมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล อย างต อเนื่ อง) หรื อ กลุ ม Maintainer (กลุ ม ที่ มี ศัก ยภาพในการพั ฒ นาสู รัฐ บาลดิ จิ ทั ล
ระดับสูง) ประกอบกับเมื่อคํานึงถึงความตื่นตัวของกระทรวงการตางประเทศในหลายประเทศในการ
ปรับตัวใหเทาทันกับกระแส Digital Diplomacy ที่ไดเริ่มมาระยะหนึ่งแลว อาทิ Digital Strategy
ของกระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร (Foreign and Commonwealth Office–FCO)36
Digital Media Strategy (2016–2018) ของกระทรวงการตางประเทศและการคาออสเตรเลีย
(Department of Foreign Affairs and Trade–DFAT)37 โดยกระทรวงการตางประเทศทั้งสองได
ตั้งเปาหมายหลักในการปฏิรูปโครงสรางและการทํางานขององคกรใหเปน ‘การดําเนินงานบริการ
พื้นฐานเชิงดิจิทัล ’ Digital by default’ ดังนั้นจึงอาจจะถึงเวลาแลวที่กระทรวงการตางประเทศ
จําเปนตองพิจารณาอยางจริงจังถึงกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกระทรวงฯ ที่จะทําให
เกิดการกําหนดแนวทางมาตรฐานในการดําเนินงานทั้งภายในหนวยงาน รวมทั้งระหวางหนวยงาน
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่จําเปนไดแก บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณเทคโนโลยี

35

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.), การสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ประจําป 2559 ระดับกระทรวง.
36
Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom, Digital Strategy (November 2012).
37
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Digital Media Strategy (2016–2018) (November
2016).
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ภาพที่ 10 ตัวอยาง Facebook Page ของกระทรวงฯ และกรม/กองตางๆ
3.6.2 งบประมาณ
จากการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณขาราชการและเจาหนาที่ของกระทรวง
การตางประเทศที่มีบทบาทในฐานะผูกํากับดูแลและปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ และการดําเนิน
นโยบายการทูตเพื่อประชาชน สามารถมีขอสรุปไดวา การจัดสรรงบประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการ
พัฒ นาเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารของกระทรวงการต างประเทศในป จจุ บันมี ลั ก ษณะเป นการจั ดสรร
งบประมาณตามคําขอของแตหนวยงาน (ระดับกรม) และในแตละพื้นที่ (ระดับสถานเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ) ซึ่งภายใตขอจํากัดของแตละแหลงงบประมาณในแตละป และการขาดการพิจารณา
ในแง ของการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนยุท ธศาสตรในภาพรวม การจัดสรรงบประมาณ
สําหรั บแตล ะหนวยงานจึงยั งคงเปนไปอยางกระจัดกระจาย ไมมี เอกภาพ ซึ่งอาจเพียงพอสํ าหรั บ
การปฏิ บั ติ ง านที่ ดํา เนิ น อยู แ ล วเป นประจํ า แต อาจไม เ พี ย งพอ สํ า หรั บ การปฏิ รู ป และปรั บ ปรุ ง
โครงสรางเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง ทั้งในสวนของ Hardware, Software และ Peopleware
เพื่อใหทันตอพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปนไปอยางรวดเร็วและไมหยุดยั้ง
ในปจจุบัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายจักรกฤดิฯ ผูอํานวยการสํานัก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ไดใหทรรศนะวา ปญหาแรงจูงใจของภาคราชการในเรื่องคาตอบแทน ประกอบกับ
ความกาวหนา ซึ่งแตกตางจากภาคเอกชนโดยสิ้นเชิง ทําใหกระทรวงฯ ไมสามารถดึงดูดผูที่มีความรู
ความเชี่ ยวชาญอย างแท จ ริ ง ให เข ามาทํ างานในระบบการทํ างานของกระทรวงฯ ได และป ญ หา
ดังกลาวเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ38
38
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3.6.3 บุคลากรและความรูความเขาใจของบุคลากร
‘หากหน ว ยงานของรั ฐ มี บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะ มี ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ พี ย งพอ และช วยพั ฒ นาทั ก ษะด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให กั บ บุ คลากรอื่ นๆ ใน
หนวยงาน รวมทั้ง บุคลากรมี ความพร อมในการเปลี่ยนแปลงด านวัฒ นธรรมองคก ร ยอมรั บความ
เปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรม มี การแบ งปนขอมูลสารสนเทศแกกันแล ว จะนํ าไปสูป ระโยชนในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรของหนวยงานของรัฐ ถือไดวาเปนผูปฏิบัติ
หากขาดความรูความเขาใจ หรือไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะทําใหเกิดความลาชา และมีผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติ ได'39
ปจจุบันขาราชการของกระทรวงการตางประเทศที่ไดรับการจัดสรรใหปฏิบัตงิ านใน
กรม กอง ที่เกี่ยวของและในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เปนบุคลากรที่เปนผูปฏิบัติงาน
หลักในบริหารจัดการสื่อดิจิทัล และ Social Media ของกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานใน
ตางประเทศ และดวยพื้นฐานความรูทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ขาราชการของกระทรวงฯ โดย
ส วนใหญ จึ ง มี ความสามารถในการเขี ยน content ที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บ งานในหน าที่ และมั ก จะมี
ความคุนเคยกับสื่อออนไลน มีการใช งานอยูเ ปนประจําในการอั พเดทขอมู ลสวนตัวทางสื่อ Social
Media อย างไรก็ดี ขาราชการโดยสวนใหญ ยังขาดประสบการณและทั ก ษะในการใช สื่อ Social
Media ในระดับองคกร ประกอบกับวัฏจักรของกระทรวงฯ ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการ
ตามวาระประจําการ อาจส ง ผลต อความตอเนื่องและเป นข อจํ ากัดในการใชป ระโยชน จากดิจิ ทั ล
แพลตฟอรมของกระทรวงฯ อยางเต็มศักยภาพ
ในส ว นของสถานเอกอั ครราชทู ต ฯ ถึ ง แม ส ถิ ติก ารตอบรั บ ของสาธารณชนต อ
สื่อดิจิทัลและ Social Media โดยเฉพาะ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สะทอนถึงความสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี ในฐานะที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานสารนิเทศและงานกงสุล
ตลอดระยะเวลาที่ประจําการเปนเวลา 4 ป จึงสามารถใหความเห็นในการวิเคราะหเชิงคุณภาพวา
ถึงแมผูบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกทานไดใหความสําคัญกับการรักษาและปรับปรุงคุณภาพ
ของดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ในขณะที่ ข า ราชการที่ เ กี่ ย วข อ งของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งในฝายสารนิเทศ และฝายกงสุล ไดอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการบริหารสื่อ
ดิจิทัล และ Social Media อยางไรก็ดี ต องยอมรับ วา การดํ าเนิ นการที่ผานมา เปนลักษณะของ
‘มือสมัครเลน’ หรือ ‘อาสาสมัคร’ และมีขอจํากัดเชนเดียวกับขาราชการในกระทรวงฯ ทั้งในเรื่อง
ทักษะและประสบการณ และวาระการโยกยายประจําการ รวมถึงการหมุนเวียนงานภายในหนวยงาน
นอกจากนี้ มาตรฐานในการใชสื่ อ Social Media ยังขึ้ นอยูกับนโยบายของผูบริ หารในแตละชวง
การมอบหมายงานใหขาราชการอยางเหมาะสม ประกอบกับความสามารถ/ความสนใจสวนบุคคลของ
ขาราชการผูปฏิบัติแตละรายที่แตกตางกัน ซึ่งขอจํากัดดังกลาวนี้ ลวนเปนปญหาที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญหลายแหงประสบเชนเดียวกัน
ในการนี้ ผู วิจั ยจึง เห็นถึ งความจําเปนของกระทรวงฯ ในการให ความสํ าคัญ กับ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ ในทุกระดับ ในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
39

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การบริหารจัดการภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E–
Government, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.parliament.go.th/library, หนา 6.

43
เพื่ อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติภ ารกิ จ ทางการทู ต ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ นอกจากนี้
กระทรวงฯ ควรหาแนวทางในการแกไขปญหาการขาดแจงจูงในเรื่องคาตอบแทนและความกาวหนา
ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญอยางแทจริงในดานเทคโนโลยี
ดิจิตัลเขาสูระบบการทํางานของกระทรวงฯ
นายจักรกฤดิฯ ผูอํานวยการสํานัก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ไดให ความเห็ นเกี่ยวกั บเรื่องการพัฒ นาการพั ฒนาและการใชป ระโยชน จากเทคโนโลยีดิจิทั ลของ
กระทรวงฯ ว า กระทรวงฯ ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง หน วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า น Digital Diplomacy
โดยเฉพาะ และมีการอบรมดาน Strategic Communication ควบคูไปกับความรูดานสื่อดิจิทัล ซึ่ง
องคความรูในดานดังกลาวจะเปนประโยชนตอกระทรวงฯ อยางมาก40
3.7 การสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมายผูใชบริการ
ตามทฤษฎีการใหบริการสาธารณะของ Gilbert and Birkhead41 ไดระบุวา การใหบริการ
สาธารณะมี 4 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก (1) ปจจัยนําเขา (Input) หรือทรัพยากร ไดแก บุคลากร
คาใชจาย อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก (2) กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process)
(3) ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งผูวิจัยไดทํ าการประเมินวิเคราะหตามนัยขอ 2.1.5
ขางตน
สําหรับองคป ระกอบที่ (4) คือ ความคิดเห็น (Opinions) ตอผลกระทบ (Impacts) ซึ่ ง
หมายถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบริการที่ไดรับ นั้น ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
ผานการจัดทําแบบสอบถามสําหรับกลุมเปาหมาย คือ ชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
ได แก กลุม ผู ที่มี ถิ่นพํ านัก ระยะยาว และกลุ มนั ก ศึ กษาที่ศึก ษาอยูในสถาบันในภู มิ ภาคตางๆ ของ
สหราชอาณาจักร (ทั้งนี้ การทําแบบสอบถามสําหรับคนไทยที่เดินทางไปทางเที่ยวในสหราชอาณาจักร
ไมสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ)
ในการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ ผูวิจัยไดประยุกตพื้นฐานแนวคิด
ทฤษฎีของ John D. Millett (1954)42 ในเรื่องความสําเร็จในการบริหารรัฐกิจ และแนวคิดเรื่อง
คุณสมบัติหลักของการบริการที่ประสบความสําเร็จ โดย Parasuman, Zeithaml & Berry (1985)43
โดยกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ความพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารด า นกงสุ ล และคุ ม ครองคนไทยของ
สถานเอกอัครราชทูตโดยใชชองทางดิจิทัลและ Social Media 5 ประการดวยกัน ไดแก
1) การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service)
2) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) สามารถตอบคําถามหรือแกไขปญหาได
3) การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) การเพิ่มประสิทธิภาพเทาที่จะ
สามารถทําไดมากขึ้น โดยใชทรัพยากรเทาเดิม
40

สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2560
อางอิงตามนัยเชิงอรรถที่ 15
42
อางอิงตามนัยเชิงอรรถที่ 12
43
อางอิงตามนัยเชิงอรรถที่ 13
41
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4) การตอบสนอง (Responsiveness) ความเต็มใจและความพรอมที่จะใหบริการและอุทศิ
เวลา ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี และ
5) ความสามารถ (Competency) ของผูใหบริการ
ทั้งนี้ โดยไดขอความรวมมือจากกลุมเปาหมายหลัก 2 กลุมๆ ละ 30 ราย รวม 60 รายใน
การตอบแบบสอบถาม และผูวิจัยไดแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ
ตารางที่ 3 ผลสํารวจความพึงพอใจในการบริการกงสุลและคุมครองคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ผานชองทางดิจิทัลและ Social Media
ความสามารถ
กลุมเปาหมาย/ชองทางที่ใช ความทัน การบริการ การบริการ
การ
ประจํา
ตอเวลา พอเพียง กาวหนา ตอบสนอง ของผูใหบริการ
ผูมีถิ่นพํานักระยะยาว
3
4
5
4
3
(เว็บไซต/อีเมล/Facebook)
นักศึกษา (เว็บไซต/
4
4
4
4
5
Facebook)
รอยละ
70
80
90
80
80
(1 = ความพึงพอใจระดับต่ําสุด 3 = ปานกลาง 5 = ความพึงพอใจสูงสุด)
ผลสํารวจความพึงพอใจขางตนสะทอนวา ในภาพรวมกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจกั บ
การบริก ารกงสุ ล และคุ มครองคนไทยผานชองทางดิ จิทั ลแพลตฟอรม ของสถานเอกอัครราชทู ตฯ
ซึ่งครอบคลุมเว็บไซต (www.thaiembassyuk.gov.uk) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Facebook (Royal
Thai Embassy) และ Twitter (@ThaiEmbLon) ซึ่งสามารถสรุปและวิเคราะหไดดังนี้
3.7.1 กลุมเปาหมายทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจกับการบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในแงการบริการที่พอเพียง การบริการก าวหนา การตอบสนอง และความสามารถของผูใหบริการ
โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการบริการที่กาวหนา ซึ่งนาจะมีเหตุผลประการหนึ่งเนื่องจากการมี
เว็บไซตที่ส ามารถใหขอมูล อยางครบถวน และยั งชวยอํานวยความสะดวกใหผูรองกอนการเขารั บ
บริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดวยระบบการจองคิวออนไลนเพื่อรับบริการ และชองทางการดาวนโหลด
เอกสารเพื่อเตรียมการลวงหนา อีกทั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเพิ่มรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง
(two–way communication) ทาง Social Media ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและสามารถให
คําแนะนําปรึกษาที่จําเปนกอนเขารับบริการ
3.7.2 กลุ มผู มีถิ่นพํ านั กระยะยาวให คะแนนความรวดเร็วและความทั นต อเวลาในการ
ใหบริการในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประมวลขอคิดเห็นของกลุมเปาหมาย สามารถประเมินไดวา
ผูรั บบริ การมีความคาดหวัง ในการตอบขอซั ก ถามที่ร วดเร็ วกว าที่ เป นอยูในป จ จุบั น ทั้ ง นี้ ผู วิจั ยมี
ความเห็นวา คุณลักษณะความเปนปจจุบัน (instant) ของการสื่อสารผาน Social Media ทําให
ผูรั บบริ การเกิ ดความคาดหวั งว า จะไดรั บ การตอบสนองอย างรวดเร็ ว ซึ่ งสถานเอกอัครราชทู ตฯ
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จําเปนตองหาแนวทางในการบริหารความคาดหวังของผูรับบริการ อาทิ การกําหนดกติกาหรือเงื่อนไข
เวลาในการตอบสนองตอคําถาม ตอไป
3.7.3 ในแง ของความสามารถในการให บริ ก าร กลุ ม เป าหมายที่ มี ถิ่นพํ านั ก ระยะยาว
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา
มี ส าเหตุ จ ากการที่ ข อซั ก ถามของกลุ ม นั ก ศึ ก ษาโดยส ว นใหญ เป น ลั ก ษณะที่ ไม มี ค วามซั บ ซ อ น
เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงสามารถใหคําแนะนําไดโดยเบ็ดเสร็จ อาทิ เรื่องหนังสือนํา
สําหรับการเกณฑทหาร หนังสือนําสําหรับการขอตรวจลงตรา (เฉพาะกรณีของนักศึกษาที่ถือหนังสือ
เดินทางราชการ) ในขณะที่ขอซักถามและปญหาของการขอรับบริการของกลุมผูมีถิ่นพํานักระยะยาว
จะมีความซับซอนกวา ทั้งในเรื่องของขั้นตอน และเอกสาร/หลักฐานประกอบ และจากการตรวจสอบ
สถิติขอซักถามที่เกิดขึ้นบอยครั้งผานชองทาง Facebook คือ เรื่องการเปลี่ยนนามสกุลในหนังสื อ
เดินทาง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมสามารถดําเนินการเนื่องจากไมมีอํานาจในการดําเนินการแกไข
ขอมูลทะเบียนราษฎร และ เรื่องการนัดหมายจองคิวทําหนังสือเดินที่อาจไมตรงกับความสะดวกของ
ผูรับบริการประกอบกับขั้นตอนในการผลิตเลมหนังสือเดินทางที่ตองดําเนินการโดยกระทรวงฯ ซึ่งใน
การรับมือกับปญหาดังกลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดพยายามประชาสัมพันธขอมูลเปนระยะเพื่อให
ผูรับบริการทราบถึงขอจํากัดและอํานาจในการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งการเตือนให
ชุมชนไทยหมั่นตรวจสอบเอกสารสําคัญลวงหนาแตเนิ่นๆ กอนการเดินทาง
3.8 การศึกษาแนวปฏิบัติในการใชประโยชนจาก Social Media ของสถานเอกอัครราชทูต และ
สถานกงสุลใหญอื่นๆ ที่มีลักษณะงานกงสุลและคุมครองคนไทยในตางประเทศที่ใกลเคียงกัน
หลังจากที่กระทรวงการตางประเทศไดเริ่มการประชาสัมพันธโดย Social Media ในป
2554 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไดเริ่มปรับตัวตามกระแสประชาสัมพันธผานสื่อแนวใหม
(New Media) ปจจุบันสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยทั่วโลกทุกแหงมีเว็บไซต
และสวนใหญมีการใช Facebook Page และบางแหงมี Twitter ที่เชื่อมโยงกับ Facebook และโดยที่
Facebook เปนสื่อ Social Media ที่มีการใชอยางแพรหลายเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจใน
ตางประเทศ ทั้งในภารกิจการทูตเชิงวัฒนธรรม และภารกิจกงสุลและคุมครองคนไทย ผูวิจัยจึงไดทํา
การสํารวจรูปแบบการใชงาน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญซึ่งมีภารกิจ
ในการดูแลชุมชนไทยในจํานวนที่ใกลเคียงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ผูบริหารและขาราชการผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของในการใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเกี่ยวกับแนวทางการใช
ประโยชนจาก Social Media ของแตละหนวยงาน
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ตารางที่ 4 การใช Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศ
หนวยงาน

จํานวนคนไทย จํานวนผูติดตาม การเขาถึงโพสต
(Followers) (Reach) สูงสุด
สอท. ณ กรุงปารีส
20,000
4,452
140,000
(กรณีเกิดเหตุกอ
การณราย)

สอท. ณ กรุง
เบอรลิน

100,000

7,600

สอท. ณ กรุงโซล

100,000–
150,000
120,000

34,000

สกญ. ณ
นครลอสแอนเจลิส
สอท. ณ
60,000–
กรุงลอนดอน
70,000
(ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)

10,475
25,000

กิจกรรมของ
เอกอัครราชทูตใน
โอกาสตางๆ
กระแสดารานักรอง
เกาหลี
ขาวอุบัติเหตุทเี่ กิด
ขึ้นกับคนไทย
470,000
(กรณีกอการราย)

การใชงานหลักของ
สอท./สกญ.
ประชาสัมพันธ
นโยบาย ประกาศ
และกิจกรรม/การทูต
เชิงวัฒนธรรม/ขอมูล
เตือนภัย/ขอมูลงาน
บริการกงสุล
““
““
““
““

จากการประเมินขอมูลการใชงาน Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญที่มีภารกิจในการดูแลคุมครองคนไทยในลักษณะที่คลายคลึงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มีขอสรุป
ในเบื้องตน ดังนี้
3.8.1 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยโดยสวนใหญเห็นถึงประโยชน
ของ Social Media เพื่ อสนับ สนุนการปฏิ บัติภารกิ จ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในการประชาสั มพั นธ
นโยบาย ประกาศ และกิจกรรม การเผยแพรการทูตเชิงวัฒนธรรม การแจงเตือนภัยตางๆ รวมทั้งการ
ใหขอมูลการบริการกงสุล โดยสื่อ Social Media สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางอยางทัน
การณ และเห็นวา การสื่อสารแบบสองทาง (two–way communication) ไดชวยส งเสริมความ
เขาใจและการมีสวนรวมของชุมชนไทย
3.8.2 ถึ ง แม ส ถานเอกอั ครราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ ที่ ไ ด ใ ห ความร ว มมื อ ในการ
สัมภาษณทุกแหงมีการใช Facebook แตสถิติการติดตามและการ engage ของชุมชนไทยสะทอนถึง
พลวั ต ที่ แ ตกต า งกั น จํ า นวนคนไทยที่ พํ านั ก อยู ใ นแต ล ะประเทศไมไ ด บ ง ชี้ ถึ ง สั ดส ว นผู ติ ด ตาม
Facebook และความนิยม ดังเชนในกรณีของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส นายธานี แสงรัตน
กงสุลใหญ มีความเห็นวา การตอบรับ Facebook ของชุมชนไทย ยังไมประสบความสําเร็จตามที่
คาดหวัง มีการตอบสนองที่นอยมาก ถึงแมจะมีความพยายามในการถายทอดขอมูลและกิจกรรมที่มี
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สาระซึ่ งน าจะอยูในความสนใจก็ ตาม 44 ดัง นั้ น จึง ต องมีก ารศึ ก ษาแนวทางในการประชาสั ม พั นธ
Facebook ใหตรงกับกลุมเปาหมายและความสนใจตอไป
3.8.3 อัครราชทูตศริกานต พลมณี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ไดใหขอมูลวา
การโพสตที่ไดรับความสนใจและมีการเขาถึง (reach) สูงสุดคือการอัพเดทสถานการณและแจงเตือนภัยใน
กรณีที่เกิดเหตุความไมสงบและการกอการราย45 ซึ่งสอดคลองกับกรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลอนดอน ซึ่งโพสตเกี่ยวกับสถานการณภัยกอการราย มีสถิติการเขาถึง (Reach) สูงกวาจํานวน
ผูติดตาม Facebook ประจํา และเปนจํานวนที่มากกวาชุม ชนไทยในประเทศนั้นๆ ปรากฏการณ
ดังกลาว นอกจากจะสะทอนถึงการใชประโยชนจากขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีการสงตอ
และแชร ขอมู ลออกไปอยางกว างขวางแลว ยั งสะทอนว า คนไทย ซึ่ ง ไม จํากัดเฉพาะชุม ชนไทยใน
ประเทศนั้ นๆ แต ร วมถึ ง คนไทยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เห็ นถึ ง ความสํ าคั ญ ของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศวา เปนที่พึ่งในยามที่เกิดเหตุการณวิกฤตฉุกเฉิน
3.8.4 ในแงขอจํากัดของการใช Social Media อัครราชทูตที่ปรึกษา อรพินทร ลีลิตธรรม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน ใหทัศนะวา สื่อ Facebook สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดใน
ระดับหนึ่ง สวนใหญจะเปนผูที่มีการใช Social Media เปนประจํา เปนกลุมคนรุนใหม คนวัยทํางาน
วัยกลางคน วัยกอนเกษียณ แตยังมีขอจํากัดในการเขาถึงกลุมผูสูงอายุหรือผูที่ไมมีความคุนเคยในการ
ใชเทคโนโลยี จึงจําเปนตองใชชองทางอื่นในการสื่อสารเพิ่มเติม เชน LINE ของฝายกงสุล (Consular
Berlin) ในการลงทะเบี ยนเข าร วมกิ จ กรรมและยั ง มี ก ารประชาสั ม พั นธผ านข อมู ล ขาวสารทาง
Timeline ของสถานเอกอัครราชทูต46
3.8.5 สถิติการติ ดตาม Facebook ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง โซล สะทอนถึง
ความสําเร็จในการใช Social Media โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาสุเมธ จุลชาติ มีความเห็นวา ปจจัยที่มี
ผลตอความสําเร็จ คือ โครงสรางชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบดวยกลุมแรงงานจํานวน
มาก (100,000–150,000) ในจํานวนนี้มีผูที่ทํางานอยางไมถูกกฎหมายจํานวนมากที่มีความรูสึกตอง
พึ่งพาสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบกับกลุมคนไทยในประเทศไทยจํานวนมากที่มีความชื่นชอบนิยม
ในกระแส K–Pop K–West และ K–Food อีกทั้งยังมีขาวที่สรางกระแสการติดตามสื่อ Social Media
โดยเฉพาะ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตอยางตอเนื่องในรอบ 2 ปที่ผานมา อาทิ ความไม
สงบในคาบสมุทร การแพรระบาดของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ (Mers) การกวาดลางคนไทยที่
ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญอีกประการ คือ นโยบายของผูบริหารและความสามารถของ
ขาราชการผูปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ที่สามารถใชประโยชนจากกระแสนิยมในชวงตางๆ
ในการใชสื่อ Social Media เพื่อดึงดูดความสนใจและการติดตามของสาธารณชน47
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3.9 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
จากการวิเคราะหและประเมินการดําเนินการที่ผานมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการใช
สื่อดิจิทัลและ Social Media เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจดานกงสุลและคุมครองคนไทย
ทั้ง จากการวิเ คราะหเ ชิ งปริม าณ และเชิงคุ ณภาพ ซึ่ ง ปรากฏข อสรุป และหลั กฐานที่ส ะท อนถึง ทั้ง
ความสําเร็จ จุดออน และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา รายงานฉบับนี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถนําไปตอยอดสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายและบริหารได ก็ตอเมื่อมีการเรียนรูจาก
แนวปฏิบัติที่ดีและแนวคิดที่ไดรับการยอมรับเปนสากล เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานตอไป
3.9.1 กระทรวงการตางประเทศ สหราชอาณาจักร (Foreign and Commonwealth
Office–FCO)
เป นหน วยงานตั วอย างที่ มี ความตื่ นตั วในเรื่ องการปรั บ ตั วให ทั นต อยุ ค Digital
Diplomacy และในป 2556 กระทรวงการต างประเทศสหราชอาณาจักร ได ประกาศยุทธศาสตร
ดิจิทัล (Digital Strategy) โดยมีวิสัยทัศนวา ‘เราตองการเห็นดิจิทัลอยูในทุกอณูของภารกิจดานการ
ตางประเทศ ซึ่งจะนําไปสูกระทรวงการตางประเทศที่เปดกวางและมีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชน
อย า งเต็ ม ศั ก ยภาพจากโลกของการเชื่ อ มต ออิ น เตอร เ น็ ต ’ ทั้ ง นี้ วิ สั ยทั ศ น Digital Strategy
ประกอบดวยหลัก 2 ประการ ไดแก (1) การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูแลวใหมากและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้ น เพื่อใหเกิ ดนโยบายที่เป ดกวางและโปรงใส (2) การพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการ
ดําเนินงานบริการพื้นฐานเชิงดิจิทัล (Digital by default) เพื่อสามารถใหบริการที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนได อยางไรก็ดี การใหความชวยเหลือชาวบริติชที่
ประสบปญหาแบบตัวตอตัวยังคงเปนงานหลัก48
3.9.2 กระทรวงการตางประเทศและการคาออสเตรเลีย (Department of Foreign
Affairs and Trade–DFAT)
ไดจัดทํายุทธศาสตร Digital Media Strategy (2016–2018) ซึ่งมีเปาหมายในการสราง
Digital by Default ในทํานองเดียวกับ สหราชอาณาจักร โดยมีหลักในการดําเนินยุท ธศาสตร 5
ประการ ไดแก
1) Equip การเตรียมความพรอมของบุคลากรในทุกระดับใหเขาถึงอุปกรณและ
ความสามารถในการสื่อสารดวยระบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การฝกอบรม digital literacy
ใหแกบุคลากร การสรรหาผูมีความสามารถพิเศษดานการสื่อสารดิจิทัล การมีคลังขอมูล
2) Listen การรั บ ฟง บทสนทนาที่ เกิ ดขึ้นออนไลน เพื่อให เ กิ ดความเข าใจต อ
พัฒนาการของโลก โดยการติดตามวิเคราะหกระแสเครือขายสังคมเชิงรุก เพื่อรับทราบถึงบทสนทนา
และความสนใจแบบ real time และดําเนินการเพื่อใหขอมูลและขาวสารเขาถึงกลุมเปาหมาย
3) Explain การใชรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอรมที่เหมาะสมเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ และเพื่อปกปองคุมครองผลประโยชนของชาวออสเตรเลียในตางประเทศ
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4) Engage การสงเสริมความสัมพันธโดยใชการทูตดิจิทัล (Digital Diplomacy)
ดวยการสรางเครือขายและมีบทบาทเชิงรุกในการสนทนาออนไลนกับกลุมเปาหมาย
5) Influence การส งเสริ มและรั กษาไวซึ่ งบทบาททางการทูตดิจิ ทัล โดยในป
2561 มีเปาหมายใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของออสเตรเลียทุกแหง (100%) มีการใช
Social Media (ปจจุบันมีอัตราการใช Social Media รอยละ 75)49
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
รายงานการศึกษานี้ไดตั้งสมมุตฐิ านไว 2 ประการ คือ (1) การปรับตัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ใหทันตอกระแสการทูตดิจิทัล (Digital Diplomacy) ดวยการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
Social Media ในการดําเนินภารกิจดานกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
ในช วงเวลา 4 ปที่ ผานมา มีพั ฒนาการในเชิ งบวกและประสบผลสําเร็จ ในการเปนชองทางในการ
ใหบริการและสื่อสารกับกลุมเปาหมายในวงกวางยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาหรือแกไขปญหาที่ชุมชนไทย
ประสบไดอยางทันการณ สงผลใหชุมชนไทยมีความพึงพอใจกับงานบริการดานกงสุลและคุมครองคนไทย
และมีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ชองทางดังกลาวยังชวยลด
ความห างเหินอั นเนื่ องจากความเป นทางการ ทํ าใหป ระชาชนมี ความรู สึ กเชื่อมั่ นและไว วางใจใน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยิ่งขึ้น (2) ถึงแมจะมีขอมูลและสถิติที่บงชี้ถึงความสําเร็จในการดําเนินการที่
ผานมา อยางไรก็ ดี ยั งคงมี จุดออนและขอจํ ากั ดในการใช ประโยชน จากสื่ อ Social Media ของ
สถานเอกอั ครราชทู ต ฯ ที่ ควรหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และใช ป ระโยชน จ ากวิ วัฒ นาการของ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในป จจุ บันใหเ ปนไปอย างเต็ มศัก ยภาพ ทั้ งในระดับ การปฏิบั ติง านของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และในระดับนโยบายของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติภารกิจงานกงสุลและความคุมครองคนไทย รวมถึงภารกิจทางการทูตอื่นๆ ของกระทรวง
การตางประเทศในภาพรวมตอไป
ในการทดสอบสมมุติฐานขางตนตามกรอบแนวคิดวิจัยโดยการประเมินความจําเปน (Need
Assessment) และศึกษาถึงสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน (As Is) ตามนัยแผนภูมิกรอบแนวคิดวิจัยขางตน
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ผลสรุปจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ
4.1.1.1 ในการปรับตัวใหเทาทันกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และนโยบายของรัฐบาลในทุกสมัยในเรื่องการสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และรัฐบาลดิจิทัล
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารและใหบริการแกประชาชาชนทาง Social
Media โดยเริ่มใช Facebook Page ตั้งแตป 2556 และบัญชี Twitter ในป 2558 และถึงแมวา
Twitter จะมีการเชื่อมตอกับ Facebook Page อยางไรก็ดี สถิติการตอบรั บสื่อ Social Media
ทั้งสองรูปแบบ สะทอนถึงผลสําเร็จที่แตกตางกัน โดยมีจํานวนผูติดตาม (Followers) Facebook
ในปจจุบันจํานวน 24,573 ในขณะที่มีผูติดตาม Twitter จํานวน 572 ดังนั้น ในเบื้องตน จึงสามารถ
สรุปไดวาสื่อ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนชองทางที่เหมาะสมและถูกจริตกับความ
สนใจและพฤติกรรมการใชสื่อออนไลน ของกลุม เป าหมาย ไดแก คนไทยในสหราชอาณาจักรและ
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ไอรแลนด และยังครอบคลุมถึงคนไทยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่สนใจติดตามขาวสารใน
สหราชอาณาจักร ทั้งเพื่อเตรียมการทองเที่ยวและเพื่อรับทราบขาวสารที่มีผลกับครอบครัวและบุตร
หลานที่พํานักและศึกษาอยูใน สหราชอาณาจักรและไอรแลนด
นอกจากนี้ การวิ เ คราะหภู มิทั ศ น ก ารใช สื่ อ Social Media ทั้ ง ใน
สหราชอาณาจักรและในประเทศไทย ซึ่งสะทอนวา ปจจุบันสื่อ Social Media ประเภท Facebook
ไดรับความนิยมสูงสุดในโลก โดย Facebook เปนที่นิยมลําดับ 2 ในสหราชอาณาจักร และเปนลําดับ 1
ทั้งในไอรแลนดและประเทศไทย ปจจุบัน สหราชอาณาจักรมีผูใช Facebook จํานวน 44 ลานบัญชี
นั บ เป น อั น ดั บ 10 ของโลก ในขณะที่ ป ระเทศไทยอยู ในอั นดั บ ที่ 8 ของโลก โดยมี จํ า นวนผู ใ ช
Facebook 57 ลานบัญชี ซึ่งสถิติดังกลาวนี้ สามารถเปนเครื่องบงชี้ประการหนึ่งที่อาจสามารถอธิบาย
ไดวา การใชประโยชนจากสื่อ Social Media ในรูปของ Facebook เปนชองทางที่เหมาะสมในการ
outreach ชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ทั้งนี้ สําหรับบัญชี Twitter ซึ่งยังเปนสื่อที่
เหมาะกับการใชงานในการประชาสัมพันธในประเด็นเรงดวนในยามที่มีสถานการณตางๆ นั้น สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะตองศึกษากลยุทธในการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูและกระตุนความนิยม
ตอไป
4.1.1.2 สถิติการติดตาม (Follows) หรือการกดไลค (Like) สามารถเปนตัวชี้วัด
เบื้ องตนถึง การรั บรู และการตอบรั บการมี อยู ของสื่ อ Social Media แตอาจไมได เป นตั วชี้ วัดถึ ง
ประสิทธิภาพ ในการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช Social Media ในการบริการของภาครัฐที่
แทจริง จําเปนตองพิจารณาถึงการมีสวนรวมที่มีพลวัต (active engagement) ไดแก การแสดงความ
คิดเห็น การตั้ง คําถาม การแชรขอมูล ดังนั้น สถิติจํานวนผูเข าถึงขอมู ล (Reach) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนถึงการตอบสนองต อขอมูล ไมวาจะเปนเชิ งบวกหรื อลบ การแชร ขอมูล ที่เห็ นวามี
คุณคาออกไปในวงกวาง
ปรากฏการณที่มีผูเขาถึง (Reach) การโพสตของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ใน Facebook ในเรื่องเหตุกอการรายที่บริเวณ Westminster ใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อเดือนมีนาคม
2560 เปนจํ านวนถึงเกือบ 470,000 ซึ่งมากกว าจํานวนคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
หลายเทา นอกจากจะเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในการใชสื่อ Social Media ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ แลว สถิติดังกลาวยังสะทอนวา ในยามที่เกิดสถานการณฉุกเฉินในสหราชอาณาจักร
ชุมชนไทย ทั้งผูที่พํานักอยูในสหราชอาณาจักร ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ มีความเชื่อมั่นใน
ขอมูลขาวสารที่ออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งในแงความถูกตองและความทันตอสถานการณ
และเห็นถึงความสําคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหนวยงานซึ่งเปนที่พึ่งพาของประชาชนใน
ยามที่ประสบปญหาความเดือดรอน และในแงมุมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปรากฏการณดังกลาว
สะทอนถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีตอสถานเอกอัครราชทูตฯ และเปนแรงผลักดันที่ทําใหตอง
พยายามรักษามาตรฐานและปรับปรุงการใชสื่อ Social Media อยางมีประสิทธิภาพตอไป
4.1.1.3 จากการวิ เ คราะห ก ระแสความสนใจของเครือขายสัง คมออนไลนของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง 4 ปที่ผานมา การโพสตขอมูลที่ไดรับความนิยมและมีการตอบสนอง
อยางดีในลํ าดับ ตน นอกเหนือจากขาวเหตุก ารณ ความไมสงบ และการประกาศรั บสมั ครงานแล ว
ผูติดตาม Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความสนใจในการประชาสัมพันธการจัดกงสุล
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สัญจรในภูมิภาคตางๆ อยางใกลชิด มีการ share ขอมูลเตือนภัยและแนวทางการปฏิบัติตนในกรณี
ฉุ ก เฉิ น ข อแนะนํ า เกี่ ยวกั บ การบริ ก ารกงสุ ล รวมทั้ ง คํ าแนะนํ าในการใช ชีวิต อย างมี ความสุ ขใน
ตางประเทศ ออกไปในวงกวาง ซึ่งพฤติกรรมความสนใจของชุมชนไทยในประเด็นดังกลาวสะทอนให
เห็นวา ปจจุบันสื่อ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะ Facebook เปนเครื่องมือ
สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกงสุลและคุมครองคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
4.1.1.4 ถึงแมวาปจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยโดย
สวนใหญมีการใชสื่อ Social Media โดยเฉพาะ Facebook เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจทางการทูต
อยางไรก็ดี การใช Facebook มิไดเหมาะสมสําหรับการใชประโยชนในทุกประเทศ ดังเห็นไดจากสถิติ
การตอบรับตอสื่อดังกลาวที่มีระดับที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยที่ตองคํานึงถึงหลายประการ อาทิ
ความนิยมสื่อ Social Media ในรูป แบบที่แตกตางกั นในแตละประเทศ โครงสรางของชุ มชนไทย
เหตุการณที่สรางกระแสการติดตาม ไมวาจะเปนเหตุการณความไมสงบ การกอการราย โรคระบาด
กระแสนิยมวัฒนธรรม ขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีของบางกลุมเปาหมาย รวมทั้งการถูกจํากัดการใชงาน
อินเตอร เน็ ตสํ าหรั บเว็บ ไซต Social Network (ในกรณี ของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ) ซึ่ง แต ล ะ
หน วยงานจํ าเป นต องศึ กษาแนวทางที่เ หมาะสมในการประชาสัม พั นธ และดึ ง ดู ดความสนใจของ
กลุ ม เป าหมายเพื่ อสร างพลวั ตของสื่ อ Social Media ของตนเพื่อเป นช องทางการสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพกับสาธารณชนตอไป
4.1.2 ผลสรุปจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
4.1.2.1 การศึกษากรอบแนวคิดวิจัยสําหรับรายงานการศึกษานี้สะทอนวา การใช
สื่อ Social Media ซึ่งเปนเทคโนโลยีการใหบริการผานระบบออนไลนในรูปแบบ 2.0 ที่มีคุณลักษณะ
สําคั ญ ในการเปนช องทางสื่ อสารสองทาง (two–way communication) เป นเครื่ องมื อที่ ชวย
สนั บ สนุ น แต ยั ง มิ ได เ ข า มาทดแทนการให บ ริ ก ารในรู ป แบบ 1.0 กล าวคื อ เว็ บ ไซต ซึ่ ง ยั ง เป น
แพลตฟอรมหลักที่เหมาะสมสําหรับการใหขอมูลการบริการดานกงสุลในเชิงลึก ดังนั้น สวนราชการ
ตางๆ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงยังควรใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
เว็บไซตของหนวยงาน โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ควบคูไปกับการใช
ประโยชนจาก Social Media เพื่อใหการบริการกลุมเปาหมายเปนไปอยางครบถวนสมบูรณตอไป
4.1.2.2 ถึงแมวาระดับการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ยังไมสามารถเทียบไดกับการใชงานโดยหนวยงานรัฐของประเทศตะวันตก อาทิ เพื่อวัตถุประสงคดาน
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) Agenda Setting อยางไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ
สามารถใชประโยชนจากสื่อ Social Media โดยเฉพาะ Facebook ในการปฏิบัติภารกิจดานกงสุล
และคุมครองคนไทยที่สอดคลองตามแนวทางที่สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐกําหนดไว
สรุปไดดังนี้
1) การใหขอมูลและขอเท็จจริงที่มีการปรับปรุงใหทันตอเหตุการณ
ในการใช สื่ อ ดิ จิ ทั ล และสื่ อ Social Media ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค เว็บไซตมีความเหมาะสมสําหรับการเปนชองทางใหบริการขอมูลและประชาสัมพั นธ
กิจกรรมโดยทั่วไป แตโดยพฤติกรรมคนสวนใหญจะไมเขาเว็บไซตหากไมมีปญหาหรือตองการขอมูล
ดั ง นั้ น การประชาสั ม พั น ธ จึ ง อาจไม ส ามารถเข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายได ผ า นช อ งทางเว็ บ ไซต
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สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงใชประโยชนจากสื่อ Social Media เพื่อสนับสนุนภารกิจที่จําเปนตองมีการ
กระจายขาวสารขอมูลที่ถูกตองไปยังประชาชนอยางรวดเร็ว
2) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการแกไขปญหารวมกัน
การเป ด ช อ งทางให ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ นอกจากจะเปดโอกาสใหประชาชนใหความเห็นที่เปนประโยชนในเรื่ องตางๆ แลว
การมีชองทางสนทนายังเปนการดึงใหผูที่มีปญหาเขามาพูดคุย และสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถ
ถายทอดแนวทางแกไข หรื อระงั บป ญ หาไดอย างทันการณ ดัง เชนกรณี ก ารหลอกลวงผ านระบบ
ออนไลน ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถใหคําแนะนําและปองกันมิใหคนไทยตก
เปนเหยื่อการหลอกลวงไดอยางทันการณในหลายกรณี
3) การรวมศูนยของปญหาและรับฟงขอรองเรียนในการใชบริการ
การรับฟงขอคิดเห็นของผูใชบริการ ไมวาจะเปนทัศนคติในเชิงบวก
หรือในเชิงลบเปนโอกาสในการประมวลขอมูลและสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดและครอบคลุมยิ่งขึ้น
และนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกงสุลและคุมครองคนไทยตอไป
4) การเปนชองทางในการเตรียมการสรางเครือขายกอนเกิดเหตุวิกฤตที่
จําเปนตองใชเครือขายในการแกไขปญหา
วัตถุประสงคของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการรักษามาตรฐานและ
ความพยายามในการขยายฐานผูติดตาม Facebook มิไดจํากัดเพียงแคการประชาสัมพันธกิจกรรม
และเผยแพร ภ าพลั ก ษณ ข องประเทศไทย หรื อ การเพิ่ ม ยอดการกดไลค –กดแชร เ ท า นั้ น แต
สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดหวังจะใชประโยชนจาก Social Media ในการสรางและขยายเครือขาย
สังคมออนไลน ซึ่งจะมีความจําเปนในกรณีเกิดเหตุวิกฤต ไมวาจะเปนจากภัยธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย
หรืออื่นๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถอาศัยเครือขายสังคมออนไลนที่มีอยูเพื่อเชื่อมโยงกับ
ชุมชนตางๆ ไดในวงกวาง และเขาไปใหความชวยเหลือหรือแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันทวงที
5) การขยายบทบาทและการใหบริการอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น
ปจจุบันภารกิจในการคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศไดขยายตัว
อยางต อเนื่อง สืบ เนื่ องจากจํานวนผูไปตั้ง รกรากทํางานในต างประเทศ จํานวนนั กเรียนนั กศึ กษา
จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางไปสหราชอาณาจักที่เพิ่ มขึ้น รวมทั้งการกระจายตัวของชุมชนไทยใน
ภูมิภาค ตางๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด ในขณะที่การดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ
มีขอจํากัดในดานงบประมาณ บุคลากรและเวลา จึงเปนการยากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถ
เข าไปให บ ริ ก าร ให คําปรึก ษาแนะนํ าและใหความช วยเหลื อแบบตั วตอตั ว ได อย างทั่ วถึ ง ดั ง นั้ น
สื่อดิจิทัลและ Social Media จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่สามารถสนับสนุนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในการ outreach และใหบริการกงสุลและคุมครองดูและชุมชนไทยไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น
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4.2 ขอจํากัดและอุปสรรค
4.2.1 คุณลักษณะความเปนปจจุบันที่สามารถสื่อสารในเวลาจริง (real time communication)
และการสื่อสารแบบ 2 ทาง (two way communication) ซึ่ง เป นจุดเดนของ Social Media
สามารถกลายเปนดาบสองคมได หากไมมีการบริหารจัดการที่ดีพอ เนื่องจากผูใชบริการที่ไดสอบถาม
ขอมูลหรือหยิบยกปญหาผานสื่อ Social Media มีความคาดหวังวา จะไดรับการตอบสนองโดยเร็ว
แตในทางปฏิบัติ ยังไมมีกฎกติกาหรือทฤษฎีใดที่จะหาขอสรุปที่จะเปนที่พึงพอใจกับทั้งผูรับบริการ
และผูใหบริการในเรื่องของกรอบระยะเวลาที่ผูใหบริการพึงตอบสนองตอคําถาม ซึ่งปญหาดังกลาว
เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผูใชบริการใหคะแนนความพึงพอใจในเรื่องความทันตอเวลาในการ
ให บ ริ ก ารเพี ยงในระดั บ ปานกลาง ในขณะที่ส ถานเอกอั ครราชทู ต ฯ มี ความเห็ น ว า ข าราชการ
ผูรับผิดชอบไดพยายามอยางเต็มที่แลวในการตอบขอซักถามตางๆ ทั้งที่ผานชองทาง Social Media
อีเมล รวมทั้งโทรศัพทไมเวนแมแตในวันหยุดราชการ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จําเปนตองหา
แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความคาดหวังในลักษณะนี้ตอไป
4.2.2 ปจจุบันการบริหารสื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เปน
การดําเนินการโดยขาราชการที่ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งไมเคยผานการอบรมการใช
สื่อดิจิทัลสําหรับ ปฏิบัติงาน และอาจขาดประสบการณในการใช สื่อดังกลาวสําหรับการปฏิบัติงาน
แตความสําเร็จในการบริหารจัดการการประชาสัมพันธขอมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ผานมา
เกิ ด จากการที่ ผู บ ริ ห ารสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ในทุ ก สมั ย ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและการบริการที่มีคุณภาพผานสื่อดิจิทัลและ Social Media ประกอบ
กับความสนใจและความสามารถเฉพาะตัวของขาราชการผูปฏิบัติ และการสะสมความชํานาญจาก
ประสบการณในการทํางานที่ ผ านมา อยางไรก็ ดี โดยธรรมชาติของกระทรวงการตางประเทศซึ่ ง
ข า ราชการจํ า เป น ต อ งมี ก ารหมุ น เวี ย นเปลี่ ยนงานตามวาระประจํ า การ จึ ง มี ความเป น ไปได ที่
การบริหารจัดการและการรักษามาตรฐานของการสื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขาดความ
ตอเนื่อง ซึ่งปญหาการขาดบุคลากรที่มีความชํานาญในการใชสอื่ ดิจิทัลและ Social Media เปนปญหา
รวมกันของทุกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่ควรไดรับการแกไขในภาพรวมในระดับ
นโยบายตอไป
4.2.3 การประชาสัมพันธขอมูลในเชิงปองกัน (preventive warning) ในเรื่องการเพิ่ม
ความระมัดระวังจากภัยมิ จฉาชีพที่มีสถิติเพิ่ มสูง ขึ้ นในสหราชอาณาจัก ร ยังไมส ามารถเขาถึง กลุ ม
เปาหมาย กลาวคือ ผูที่เดินทางไปทองเที่ยวในสหราชอาณาจักร ถึงแมวาสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได
พยายามประชาสัมพันธการแจงเตือนภัยในชองทาง Social Media เรื่อยมา ดังนั้น สถานเอกอัครราช ทูตฯ
เห็นถึงความจําเปนในการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันหาชองทางที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธเชิงปองกัน (preventive warning) กอนการเดินทางไปทองเที่ยวในสหราชอาณาจักร
4.2.4 ในการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ถึงแมวา กลุมเปาหมาย
ที่ไดให ความร วมมื อในการตอบแบบสอบถามจะเป นผูใชบ ริ ก ารและผู ติดตาม Facebook ของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ อยางไรก็ดี บางทานไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอจํากัดของ Social Media วา
ชุมชนไทยจํานวนหนึ่งเปนผูสูงอายุที่อาจไมมีทักษะในการใชสื่อ Social Media หรือเปนผูที่ไมนิยมใช
การสื่อสารออนไลนเปนกิจวัตร หรือที่เรียกวา กลุมออฟไลน ดังนั้น ในการประชาสัมพันธขาวสารที่มี
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ความจําเปนตองมีการรับทราบในวงกวาง โดยเฉพาะในกลุมชุมชนไทย นักเรียน นักศึกษาที่อาจไดรับ
ผลกระทบ การสื่อสารดวยวิธีดั้งเดิม ไดแก การโทรศัพทหรือ SMS ยังคงเปนประโยชนอยู (หากมี
หมายเลขติดตอที่เปนปจจุบัน) และการพึ่งพาหัวหนาเครือขายชุมชนไทยในภูมิภาคและในชมรมตางๆ
สมาคมชมรมของนักเรียนนักศึกษา และสํานักงานทีมประเทศไทย ในการกระจายขาวสารขอมูลจึง
ยังคงมีความจําเปนตอไป
4.2.5 ปญหาหลักอีกประการที่อาจทําใหบางหนวยงานไมประสงค จะใช Social Media
หรือจํากัดการสื่อสารกับประชาชน สืบเนื่องจากความหวงกังวลถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ ปญหาไวรัสที่อาจตามมาจากการใชบริการ Social Media ปญหาใน
เรื่องการควบคุมขอมูล และในกรณีที่เปดชองทางการปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ อาจเปนชองทางที่ผูไม
ประสงคดีโพสตขอความที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้ ในบางประเทศยังมีการควบคุมและจํากัดการเขาถึง
อินเตอรเนตและเว็บไซต Social Network ดังเชนในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีการบล็อก
You Tube, Twitter, Facebook และบริการของ Google
4.2.6 ถึงแมที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศ ทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม และ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับตัวใหทันตอพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไดปฏิรูประบบการทํางานประจําโดยใชประโยชนจาก
สื่อแนวใหมแลว ปจจุบันหลายกรม/กองของกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญแทบทุกแห งมีเว็ บไซตและ Social Media เปนเครื่ องมือสนับสนุ นภารกิ จ โดยมีการบริหาร
จัดการอยางเปนเปนอิ สระ อยางไรก็ดี พัฒนาการดังกล าวกลั บสะท อนถึง การขาดเอกภาพในการ
ดําเนินการ หรื อเป นไปในลัก ษณะ volunteer กล าวคือ ความสํ าเร็ จ จะขึ้ นอยู กั บ วิสั ยทั ศน และ
นโยบายของผูบริหารของแตละหนวยงานในแตละยุค และยังเปนไปตามความสนใจและความสามารถ
ส วนบุ คคลของข าราชการผู ป ฏิ บั ติ นอกจากนี้ การคั ดเลื อ กผู เ ชี่ ยวชาญของแต ล ะหน ว ยงานใน
กระทรวงฯ ก็ไมได เ ป นมาตรฐานเดีย วกั น ซึ่ ง ข อจํ ากั ดเหล านี้ อาจส ง ผลให ม าตรฐานของดิ จิ ทั ล
แพลตฟอรมที่แตละแหงใชประโยชนมีคุณภาพที่แตกตางกัน
4.3 ขอเสนอแนะ
4.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงการตางประเทศ
ถึงแม รายงานการศึกษานี้มี วัตถุ ประสงคเพื่อวิเคราะหถึง ประสิทธิ ภาพในการใช
สื่อดิจิทัลและ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางไรก็ดี ในสวนของขอเสนอแนะนั้น
ผูวิจั ยเห็ นว า ไม ส ามารถจํ ากั ดขอบเขตการให ขอเสนอแนะเฉพาะการปฏิ บั ติง านในระดั บ สถาน
เอกอั ค รราชทู ต ฯ ซึ่ ง เป น เพี ย งการบรรเทาป ญ หาที่ ป ลายเหตุ แต ใ นการแก ไ ขป ญ หาอย า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง จําเปนตองเปนการขับเคลื่อนของ Environment หลัก
กลาวคือ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนผูกําหนดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ไดแก นโยบาย
และทรัพยากร โดยผูวิจัยเชื่อมั่นวา ความสําเร็จของการดําเนินการในระดับกระทรวงจะถายทอดไปสู
การปฏิบัติงานในระดับสถานเอกอัครราชทูตตอไป
4.3.1.1 ในการตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและตอพัฒนาการของการทูต
ในยุคดิจิทัล (Digital Diplomacy) กระทรวงฯ ควรมีการกําหนดยุทธศาสตร (Strategy) ที่ชัดเจน
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เพื่อวางแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปอยางมีทิศทาง ซึ่งจะ
นําไปสูการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินการตอไป
4.3.1.2 ในการกํากับดูแลการดําเนินการตามยุทธศาสตรดิจิทัล จําเปนตองมีการ
กําหนดโครงสรางหลักในการผลักดันการขั บเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงฯ อาทิ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ ประกอบด ว ยผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี ค วามเป น ผู นํ า
(Leadership) มีวิสัยทัศนที่จะสามารถนํากระทรวงกาวผานชวงของการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน
ไปสูการทูตในยุคดิจิทัล การจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบดาน Digital Diplomacy โดยเฉพาะ50 เพื่อ
กํากับดูแลงานดานดิจิทัลของทั้งกระทรวงฯ และสํานักงานในตางประเทศใหเปนไปอยางเปนเอกภาพ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน
4.3.1.3 ในการขับเคลื่อนแผนงานและยุท ธศาสตร ดิจิทั ล ทรั พยากรบุ คคลที่ มี
ความรูความสามารถในดานนวัตกรรมและดิจิทัลจะเปนกลไกหลักที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงอยาง
ยั่งยืน ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพในดานดิจิทัลของ
บุคลากร โดยการฝกอบรมขาราชการในทุกระดับ รวมถึงระดับบริหาร ทั้งในแงของทฤษฎี และในการ
ปฏิบัติงานจริง อาทิ ในเรื่อง Strategic Communication, Engagement, Social Online Content
รวมถึ งการออกแบบ (Design) ทั้ งนี้ การอบรมควรเปนไปอยางต อเนื่องเพื่อให ทันตอเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาไปอย างรวดเร็ ว หรื ออย างน อยที่ สุ ด
ขาราชการที่กําลังจะออกประจําการจําเปนตองผานการอบรมเรื่องการใชประโยชนจากระบบดิจทิ ลั ใน
การปฏิ บั ติภารกิ จ ทางการทู ต ทั้ง ในการประชาสั ม พั นธและในงานกงสุ ล และคุ ม ครองคนไทยใน
ตางประเทศ
นอกจากนี้ ในส ว นของการพั ฒ นาอุ ป กรณ แ ละระบบเทคโนโลยี
(Hardware & Software) ใหสอดคลองกับการใชงานตามวัตถุประสงค กระทรวงฯ ควรพิจารณาถึง
ความจําเปนในการวาจางบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู และมีความสามารถพิเศษในดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหคําปรึกษา ออกแบบ วางระบบ (อาทิ ในสวนของ Delivery อาทิ Front
End, Full Stack Development การสราง Applications และ Mobile Development, Data
Analytics) โดยกระทรวงฯ ควรตองพิจารณาระบบการคัดเลือก–สรรหา และการใหคาตอบแทนที่
เหมาะสม เพื่อสามารถดึงดูดผูที่มีความเชี่ยวชาญดานดิจิทัลอยางแทจริงใหเขาสูระบบการทํางานของ
กระทรวงฯ ในระยะยาว
4.3.1.4 การเรียนรู Best Practice ของกระทรวงการตางประเทศอื่นๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จในการใชประโยชนจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและนวัตกรรม
ดังเชนยุทธศาสตร Digital by Default (รายละเอียดปรากฏตามขอ 3.9) ซึ่งเปนนโยบายการบริหาร
ภาครัฐที่กระทรวงการตางประเทศ สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียใหความสําคัญและผลักดันจน
เกิดความคืบหนาอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนทิศทางในการปฏิรูป รูปแบบการฝกอบรมสําหรับ
ข าราชการในแต ร ะดั บ ที่ ส อดคล องกั บ การใช ง าน การมี ขอ มู ล กลาง (library content และ
centralized multimedia library) ที่จัดทําขึ้นเฉพาะสําหรับการใชประชาสัมพันธผานสื่อดิจิทัลและ
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Social Media รวมถึงการดําเนินการในชวงการเปลี่ยนผาน (transition) ไปสู Digital by Default
น าจะสามารถเป นตั ว อย า งที่ ดี ในการกํ าหนดทิ ศ ทางการในการพั ฒ นาศั ก ยภาพด านดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยีการสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศในยุคการทูตดิจิทัลตอไป
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางชลธี จันทรรัชกูล ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธการ
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ทูตสาธารณะ มี ความเห็ นวา ปจจุ บันกระทรวงการต างประเทศเริ่มมีความตื่ นตัวในเรื่ องการทู ต
ดิจิทัล (Digital Diplomacy) พอสมควร โดยกองประชาสัมพันธฯ ไดมีการเสนอ concept paper
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ บทบาท และภารกิจของกระทรวง ซึ่งสถาบันเทวะวงศวโร
ปการไดใหความสําคัญตอเรื่องดังกลาว และเริ่มมีการอบรมขาราชการในระดับตางๆ รวมทั้งริเริ่มการ
สรางเครือขายความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศอื่นๆ อาทิ สหราชอาณาจักร ในการพัฒนา
บุคลากรในยุคการทูตดิจิทัล
4.3.2 ขอเสนอแนะเชิงบริหารสําหรับการปฏิบัติงานในระดับสถานเอกอัครราชทูต
การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลในหัวขอนี้ นับเปนโอกาสในการประเมินผล
การใชสื่อดิจิทัลและ Social Media ที่ผานมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ การศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีของทั้งสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญอื่นๆ และของกระทรวงการตางประเทศที่
ประสบความสําเร็จในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดําเนินภารกิจทางการทูต ยังเปน
การเปดโลกทัศนของผูวิจัยเปนอยางมาก ในการนี้ ผูวิจัยจึงขอสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การแกไขขอบกพรอง รักษามาตรฐาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใชสื่อดิจิทัลและ Social Media
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเปนประโยชนหรือเปนแนวทางในการบริหารสื่อ Social Media ของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอื่นๆ ตอไป
4.3.2.1 การใชประโยชนจาก Social Media สําหรับบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ซึ่งเปนบริการภาครัฐ จําเปนตองใหความสําคัญกับผูใชบริการเปนหลัก เนื่องจากผูรับบริการมีความ
คาดหวังที่สูงขึ้นที่จะไดรับการบริการที่มีคุณภาพในการติดตอกับหนวยงานภาครัฐผาน Social Media
ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงควรใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธในการใหบริการ
4.3.2.2 สื่อ Social Media มีความเปน ‘ปจจุบัน’ (immediate) ผูรับบริการที่ได
สอบถามขอมูลผาน Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความคาดหวังที่จะไดรับการตอบ
กลับโดยเร็ว อยางทันการณ และโดยที่ยังไมมีกฎกติกาที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่หนวยงานภาครัฐ
ควรตอบสนองตอขอซักถามผานชองทาง Social Media ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีขอจํากัด
ของบุคลากรและภารกิจที่ลนมือ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจําเปนตองหาแนวทางในการรับมือกับ
ความคาดหวัง โดยอาจมีการกําหนดกติกาในเรื่องชวงเวลาในการตอบคําถามทาง Social Media และ
มีการจัดสรรเจาหนาที่ในการตอบคําถามตามเงื่ อนไขเวลาที่กําหนดไว สําหรับกรณีปญหาที่มีความ
ซับซอน ซึ่งตองใชเ วลาในการหาคําตอบ ก็ควรมีการตอบรับขอความในเบื้องตน (acknowledge)
รวมทั้งระบุขอมูลชองทางการติดตออื่นๆ ในกรณีที่ประชาชนตองการติดตอในกรณีฉุกเฉิน
4.3.2.3 นอกเหนื อ จากการประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมของหน ว ยงานแล ว
สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรสรรหา content ที่นาจะเปนประโยชนและอยูในกระแสความสนใจของ
51
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กลุมเปาหมาย โดยอาจประเมินจากคําถามที่มีการสอบถามอยูบอยครั้งผานชองทางตางๆ ขอแนะนํา
ในการใชชีวิตในตางประเทศ การเตือนภัยจากมิจฉาชีพในรูปแบบตางๆ ขาวที่นายินดีเกี่ยวกับประเทศไทย
และสามารถใชชองทางนี้ในการใหขอมูลเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับขั้นตอนการบริการดาน
กงสุ ล และคุ ม ครองคนไทยของสถานเอกอัครราชทู ตฯ ที่ ตองเป นไปตามกฎระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข อ ง
โดยการโพสตขอความในลักษณะนี้ควรดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําเพื่อรักษาพลวัตของการสือ่ สาร
และสรางความเขาใจระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ อีกทั้งเปนการเชื้อเชิญใหผูรับบริการมีสวนรวม
ในการแสดงความคิ ดเห็ น และหากผูรั บ บริ ก ารเห็นถึ งคุ ณคาของบทความ ก็ จ ะมี ก าร share ใน
เครือขายสังคมในวงกวาง ซึ่งนับเปนการใชประโยชนจากสื่อ Social Media อยางมีประสิทธิภาพ
4.3.2.4 สื่อ Social Media มีการรวบรวมสถิติการติดตามไวอยางแมนยํา ดังนั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงควรใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวโดยการวิเคราะห ประเมินขอมูลเปน
ระยะ (Data Analysis) เพื่อหากลยุทธที่เหมาะสมในการเขาถึงกลุมเปาหมาย และทราบถึงที่มาของ
ผูติดตามสื่ อของสถานเอกอั ครราชทู ตฯ ซึ่ งอาจสามารถใหความร วมมือ ในการเป นเครื อข ายการ
กระจายขาวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตอไป
4.4.2.5 ในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด หรือใน
ประเทศอื่นๆ สาธารณชนคาดหวัง วา สถานเอกอัครราชทู ตฯ จะสามารถใหขอมูล ลาสุดที่ ถูก ตอง
เชื่อถือได จึงมีการเขาถึง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนจํานวนมาก ทั้งโดยชุมชนไทยใน
ประเทศนั้นๆ และโดยผูที่จะเดินทางไปทองเที่ยว รวมทั้งคนไทยในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ที่มี
ความหวงกังวลในความปลอดภัยของญาติมิตร ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จําเปนตองปรับและ
อัพเดทเนื้อหาสาระใน Social Media ใหเปนปจจุบัน ทันกับพัฒนาการของสถานการณ ทั้งนี้ โดย
ตระหนักวา Social Media ที่ไมไดรับการปรับ ขอมู ลใหทั นตอสถานการณ ไมมี ความเคลื่อนไหว
ขาดความตอเนื่อง และไมมีการตอบสนอง จะสะทอนถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารสื่อที่มีอยู
และจะกลับกลายเปนผลเสียตอภาพลักษณของเจาของเพจได
4.3.2.6 การคํานึงถึงอุปสรรคในการเขาถึง Social Media ของกลุมเปาหมาย
ซึ่งอาจไมมีทักษะในการใชเทคโนโลยี ผูที่อยูในกลุมออฟไลน กลาวคือ ไมไดใชสื่อ Social Media เปน
ประจํา ดังนั้น การใชชองทางสื่อสารแบบดั้งเดิม อาทิ อีเมล โทรศัพท การสงขอความ SMS และการ
ใชเครือขายชุมชน สมาคมนักศึกษาในภูมิภาคตางๆ และความรวมมือของสํานักงานทีมประเทศไทย
ยังคงมีความสําคัญ และอาจพิจารณาศึกษาความเปนไปไดในการใชชองทางสังคมออนไลนอื่นๆ ที่เปน
ที่นิยมและสอดคลองกับพฤติกรรมของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ Group Line/ Timeline
นอกจากนี้ หากพัฒนาการของระบบการบริการดานกงสุลและคุมครอง
คนไทยในตางประเทศไดกาวไปสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่สูงขึ้น หรือในขั้นของ E–Service อยางเต็ม
รูปแบบ กระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรตองคํานึงถึงขอจํากัดของกลุมออฟไลนและกลุม
ผูที่ยังขาดความมั่ นใจในระบบ (ซึ่ง มักหลีก เลี่ ยงที่จะใช บริ การผานระบบออนไลน ) โดยควรมี การ
จัดเตรียมชองทางการบริการแบบเดิมควบคูกันไปในชวงแรกของการเปลี่ยนผาน (transition period)
4.3.2.7 การบริหารสื่อ Social Media ควรตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ที่มีความ
ชํานาญหรือมีประสบการณในดานดังกลาว ซึ่งมีความสามารถในการแกไขปญหาและตอบสนองตอ
สถานการณในเวลาอั นควรและเป นอยางมีป ระสิทธิ ภาพ และการรับ มือกับ ความเสี่ยงตางๆ (risk
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management) อี กทั้งมีกลยุทธในการกําหนดเนื้อหาสาระของขอมูลใน Social Media ไดอยาง
น าสนใจและน าติ ดตามสํ าหรั บ กลุ ม เป าหมาย ดั ง นั้ น สถานเอกอั ครราชทู ตฯ ควรสนั บ สนุ นให
ขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมทั้งในดานทฤษฎีและการปฏิบัติเปนระยะ เพื่อ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อสามารถใชประโยชนจากสื่อ Social Media
อยางเต็มศักยภาพตอไป อยางไรก็ดี สําหรับการอบรมหลัก ควรเปนนโยบายในระดับกระทรวง ตามที่
ผูวิจัยไดกลาวไวในขอ 4.3.1.3 ขางตน
4.3.2.8 สํ า หรั บ ข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งการเข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายที่ เ ดิ น ทางไป
สหราชอาณาจั ก รในระยะสั้ น นั้ น ควรพิ จ ารณาประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก
กรมสารนิเทศและกรมการกงสุล ซึ่งมีสื่อ Social Media หลายรูปแบบในการประชาสัมพันธ และมี
ผูติดตามที่เปนกลุมนักเที่ยวชาวไทยจํานวนมาก นอกจานี้ อาจพิจารณาถึงความเปนไปไดในการขอ
ความรวมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทยในการประชาสัมพันธให
ผูขอรับการตรวจลงตราทราบถึงชองทางการติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ และติดตามสื่อ Social
Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนระยะ เพื่อประโยชนในการใหความคุมครองในกรณีที่เกิด
สถานการณตางๆ
4.3.2.9 การใช ประโยชนจ ากสื่อ Social Media เป นการเพิ่ม ชองทางในการ
สื่อสารกับสาธารณชน เปนการเสริมสรางการบริการตามรูปแบบเดิม แตหาใชเพื่อทดแทนการบริการ
แบบดั้งเดิม ดังนั้น การบริหารจัดการเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงควรดําเนินตอไปอยาง
ตอเนื่อง โดยคํานึงมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ52 ทั้งในสวนของโครงสรางเว็บไซต ขอมูลพื้นฐานที่ถูกตอง
การปรั บ ปรุ ง ข อมู ล ให เ ป นป จ จุ บั น โดยเฉพาะ การปรั บ ขอ มู ล ในส ว นของคํ าถามที่ มั ก พบบ อ ย
(Frequently asked questions) ซึ่งจะชวยลดภาระในการตอบคําถามไดเปนอยางมาก
4.3.2.10 ในกรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน วัตถุประสงคเริ่มแรก
ในการใช Facebook เพื่อประชาสัมพันธขาวและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกลุมเปาหมาย
ทั้งสาธารณชนชาวบริติชและไอรริช และทั้งชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด แตตอมา
โดยที่เนื้อหาสาระของขอมูลที่โพสตโดยสวนใหญจัดทําเปนภาษาไทยในเรื่องของการบริการดานกงสุล
และชุ มชนไทย และกิ จกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง เปนที่ส นใจในหมู ชุม ชนไทย ป จจุ บั น
ผูติดตาม Facebook โดยสวนใหญจึงมีกลุมคนไทยเปนหลัก และถึงแมสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเพิ่ม
ชองทางการสื่อสารในภาษาอังกฤษโดยใช Twitter ซึ่งเชื่อมโยงกับ Facebook แลวก็ตาม แตก็ยังไม
ประสบความสําเร็จในการดึงดูดความสนใจของชาวบริติช/ไอริชหรือชาวตางชาติในสหราชอาณาจักร
เทาที่ควร ดังนั้น เพื่อใหสื่อ Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความสมบูรณโดยยังสามารถ
เปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและติดตอสื่อสารกับคนทองถิ่น และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินภารกิจการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ไดตาม
วัตถุประสงคเริ่มแรกที่วางไว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงควรใหความสําคัญกับการรักษาและขยาย
เครือขายผูติดตามซึ่งเปนคนทองถิ่น โดยเพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาษาอังกฤษใหมาก
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ยิ่ง ขึ้ น โดยเฉพาะในเรื่องที่ เ ป นประโยชน และอยูในความสนใจของคนท องถิ่ นและกลุ ม มิ ตรของ
ประเทศไทย
4.3.2.11 สุดทายนี้ ความพยายามในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ รวมทั้ง
การปรับปรุงชองทางการสื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมวาจะเปนในรูปแบบใด จะไมประสบ
ความสําเร็จ หากกลุมเปาหมายและสาธารณชนไมไดรับรูถึงการมีอยูหรือยังคงขาดความเชื่อมั่นใน
ระบบ และไมไดใชประโยชนจากชองทางการบริ การและการอํานวยความสะดวกที่จัดเตรียมไวให
ดังนั้น การประชาสัมพันธในเชิงรุกเพื่อใหสาธารณชนทราบถึงชองทางตางๆ ในการติดตอและติดตาม
ขาวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเปนภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหคุมครองดูแลคนไทยในตางประเทศ
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มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ53
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เดิม) ไดกําหนดเปาหมายสําคัญของรัฐบาล
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยได กํ าหนดให ส วนราชการต างๆ ต องมีเ ว็ บ ไซตเ พื่ อให บ ริก ารตามภารกิ จ และ
นําเสนอขอมูล ขาวสารแก ประชาชน รวมทั้ งการมีป ฏิสั มพั นธ กับ ประชาชน และต อมา สํานัก งาน
รัฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (องคก ารมหาชน) ได พัฒ นา ‘มาตรฐานเว็ บ ไซตภาครัฐ ’ (Government
Website Standard) เพื่อเปนมาตรฐานใหกับหนวยงานภาครัฐไดนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ใหบริการผานเว็บไซตของภาครัฐ ในสวนของเนื้อหาเว็บไซต (Government Website Content) ไว ดังนี้
หมวดหมูของขอมูล
(Information Category)

ขอมูลแนะนํา (Suggested Content)

(1) ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับหนวยงาน
ประวัติความเปนมา
วิสัยทัศน พันธกิจ
โครงสรางหนวยงาน ผูบ ริหาร อํานาจหนาที่
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ
ขอมูลการติดตอ
ที่อยูไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกสของบุคคลภายใน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบขอมูล เชน ผูดูแลเว็บไซต
ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รายละเอียดเกี่ยวกับ CIO อาทิ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง
(Chief Information Officer : CIO)
ขอมูลการติดตอ
วิสัยทัศน นโยบายดาน ICT
ขาวประชาสัมพันธ
ขาวสารประชาสัมพันธทั่วไป
ขาวสารและประกาศของหนวยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน
เว็บลิงค
หนวยงานภายใน
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของโดยตรง
เว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ
กฎระเบียบ ขอบังคับทีเ่ กี่ยวของกับหนวยงาน กฎหมายพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ฯลฯ
ขอมูลการบริการ
แสดงขอมูลการบริการตามภารกิจหนวยงาน
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หมวดหมูของขอมูล
(Information Category)
แบบฟอรมที่ดาวนโหลดได (Download
Forms)
คลังความรู

ขอมูลแนะนํา (Suggested Content)

สวนที่ใหบริการประชาชนสําหรับดาวนโหลด
แบบฟอรมตางๆ
ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ขอมูลสถิติ โดย
อางอิงแหลงที่มา
คําถามที่พบบอย (FAQ)
สวนที่แสดงคําถามและคําตอบที่มผี ูนิยมสอบถาม
ผังเว็บไซต (Site map)
สวนที่แสดงแผนผังเว็บไซตทั้งหมด
(2) การสรางปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ
ถาม–ตอบ (Q & A)
สวนที่ผูใชบริการสามารถสอบถามขอมูล หรือขอสงสัย
มายังหนวยงาน
ระบบสืบคนขอมูล (Search Engine)
สวนที่เปนบริการสืบคนขอมูลทั่วไป และขอมูลภายใน
หนวยงานได
ชองทางการติดตอสือ่ สารกับผูใชบริการ
ชองทางแจงขาว หรือแจงเตือนผูใช SMS, email เปนตน
ชองทางการติดตอหนวยงานในรูปแบบ Social
Network เชน Facebook, Twitter
ชองทางแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ชองทางรับเรื่องรองเรียนและติดตามสถานเรือ่ งรองเรียน
แบบสํารวจออนไลน (Online Survey)
การสํารวจความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซต
การสํารวจความเห็นของประชาชน
การออกเสียงลงคะแนนตางๆ
(3) การใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e–service) และเรียนรูพฤติกรรมของผูใชบริการ
การลงทะเบียนออนไลน (Register Online) สวนที่เปนแบบฟอรมสําหรับบันทึกชื่อผูใชบริการและ
รหัสผานกอนเขาใชงานระบบ
ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผูใชงาน และสามารถ
แจงเตือน และการจัดการกรณีลืมรหัสผาน
E–Forms / Online Forms
สวนที่ใหบริการบันทึกขอมูลในแบบฟอรมตางๆ บน
หนาเว็บไซต โดยไมตองดาวนโหลดเอกสาร และ
สามารถพิมพเอกสาร หรือบันทึกขอมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสได
ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ระบบใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตามภารกิจ
(E– Service)
ของหนวยงาน
การใหบริการเฉพาะบุคคล (Personalised มีบริการสงขอมูลใหผูใชบริการเปนรายบุคคลสําหรับผู
E–Services) ในลักษณะที่ผูใชบริการสามารถ ลงทะเบียน
กําหนดรูปแบบสวนตัวในการใชบริการ
ผูใชสามารถกําหนดรูปแบบขอมูลที่ตองการและจัด
เว็บไซตได
อันดับเนื้อหาทีส่ นใจได
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หมวดหมูของขอมูล
(Information Category)

ขอมูลแนะนํา (Suggested Content)
มีการปรับปรุงแฟมขอมูลของผูล งทะเบียนแบบ
อัตโนมัติตามพฤติกรรมของผูล งทะเบียน
สามารถวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชบริการ
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ภาคผนวก ข.
หลักการในการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของภาครัฐ
กรณีศึกษาของ Queensland Government (ธันวาคม 2558)54
รัฐบาลของรัฐควีนสแลนด ออสเตรเลีย ไดกําหนดหลักการในการใช Social Media ของ
ภาครัฐ (Principles for the official use of social media networks and emerging social media)
ไวอยางครอบคลุมและสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา รวมทั้งปรับปรุง
การแนวปฏิบัติในการใช Social Media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการใหบริการชุมชนไทย ดังนี้
หลักการ
เหตุผล คําอธิบาย
1. ประสบการณของผูใชบริการ
1.1 การใชประโยชนจาก Social – ผูรับบริการมีความคาดหวังที่สงู ขึ้นที่จะไดรับการบริการทีม่ ี
Media สําหรับบริการภาครัฐ คุณภาพในการติดตอกับหนวยงานของรัฐผาน Social Media
ตองใหความสําคัญกับ
หนวยงานจึงควรใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธในการ
ผูใชบริการเปนหลัก
ใหบริการ (customer service interactions)
(customer centric)
– การใช Social Media ควรจะเปนการใชเพื่อเสริมสรางการ
บริการตามชองทางในรูปแบบเดิม มิใชเพื่อทดแทนการบริการ
แบบดั้งเดิม
– การเลือกชองทางการใช Social Media ใหสอดคลองกับ
สถานการณ และคุณสมบัตเิ ฉพาะของสื่อนั้นๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการใชงาน
1.2 Social Media มีความเปน – ผูรับบริการที่ไดสอบถามขอมูลผาน Social Media ของรัฐมี
‘ปจจุบัน’ (immediate) ตองมี ความคาดหวังที่จะไดรบั การตอบกลับโดยเร็ว และจากผลการ
การตอบสนองอยางทันการณ สํารวจ ผูร บั การบริการหวังวาจะไดรบั การตอบสนองภายใน
(timely)
เวลา 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง ขึ้นกับความเรงดวนของคําถาม
– ในการตอบรับทราบผูสอบถาม ควรหลีกเลี่ยงการใชแนว
คําตอบแบบที่ซ้ําแบบเดิม ควรแสดงถึงการรับทราบทีส่ ะทอน
ความเปนสวนบุคคล (personalized) โดยควรมีการทวนขอ
ซักถามหรือควรเห็น และใหความมั่นใจวา จะมีการดําเนินการ
ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
1.3 การบริหารสื่อ Social Media – ถึงแมปจจุบันมีการใช Social Media สวนตัวอยางกวางขวาง
จะตองดําเนินการโดย
แตการบริหารจัดการ Social Media ของภาครัฐในบริบทของ
เจาหนาที่ที่มีความชํานาญใน การบริการประชาชน จําเปนตองดําเนินการโดยบุคลากรที่ได
ดานดังกลาว
ผานการอบรมและมีประสบการณ
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หลักการ

เหตุผล คําอธิบาย
– ผูที่ผานการอบรมการใช Social Media อยางเหมาะสม จะ
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองตอสถานการณในเวลาอัน
ควรและเปนอยางมีประสิทธิภาพ
– ผูที่มีประสบการณจะมีกลยุทธในการกําหนดเนือ้ หาสาระของ
ขอมูลใน Social Media ไดอยางนาสนใจและนาติดตาม
สําหรับกลุมเปาหมาย
– ผูที่มีความชํานาญจะมีความรูทเี่ หมาะสมในเรื่องของการรักษา
สิทธิสวนบุคคล copy right และกฎหมายที่เกี่ยวของในการใช
สื่อ Social Media
1.4 การคํานึงถึงอุปสรรคในการ – ปจจัยทีอ่ าจเปนอุปสรรคในการเขาถึง Social Media อาทิ
เขาถึง Social Media
การไมมีอปุ กรณมือถือหรือคอมพิวเตอร ความไมชํานาญใน
การใชงานอุปกรณสื่อสาร สัญญาณอินเตอรเน็ตที่ไมเสถียร
– เพื่อมิใหประชาชนบางสวนไมไดรบั ขาวสาร จึงควรมีชองทาง
ในการติดตออื่นๆ อาทิ การติดตอทางโทรศัพท และการพบ
ดวยตนเอง
1.5 ความโปรงใสในการใช Social การปฏิบัตกิ ารตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของในเรื่องกฎหมายสิทธิสวน
Media
บุคคลในเรื่องขอมูล และขอกําหนดมาตรฐานตางๆ
1.6 การบริหารจัดการความ
– ในทางปฏิบัติ ยังคงมีขอจํากัดทีเ่ ปนอุปสรรคในการใหบริการ
คาดหวังของผูร ับบริการ
อยางมีประสิทธิภาพไดตามที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งความ
คาดหวังเหลานี้ จําเปนตองไดรับการบริหารจัดการ
– ควรมีการแจงชวงเวลาในการตอบคําถามทาง Social Media
ใหผรู ับบริการไดรับทราบ เพื่อลดความคาดหวังในแงของเวลา
ในการตอบสนอง
– ควรระบุขอมูลชองทางการติดตออื่นๆ ในกรณีที่ประชาชน
ตองการติดตอหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ควรมีการประเมินความถึงพอใจของผูรบั บริการผานชองทาง
Social Media เปนระยะ โดยเฉพาะในประเด็นชวงเวลาใน
การตอบสนองตอขอซักถาม และความรวดเร็วในการตอบกลับ
ที่ผูรบั บริการคาดหวัง
– ในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน เนื้อหาสาระใน Social Media
ตองไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ทันกันพัฒนาการของ
สถานการณ
2. ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ
2.1 การใช Social Media ของ – การกําหนดเปาประสงค และการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ภาครัฐตองไดรับการกํากับดูแล เปนปจจัยที่สง เสริมประสิทธิภาพ
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หลักการ
ใหสอดคลองกับเปาประสงค
2.2 การคํานึงวาการติดตอสื่อสาร
ผานชองทาง Social Media ของ
รัฐเปนการติดตอสื่อสารทางการ
2.3 การประเมินความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามขั้นตอนในเรือ่ ง
ความปลอดภัยในการใช
Social Media

เหตุผล คําอธิบาย
– การเลือกใชรูปแบบของ Social Media ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
ในการตอบสนองตอขอความหรือการรองเรียนผานชองทาง
Social Media ของทางการ ควรตองคํานึงถึงแนวปฏิบัติในเรื่อง
การบริหารจัดการขอรองเรียนอยางเหมาะสม
– ผูที่สามารถเขาใชงาน Social Media ทางการได ควรจํากัด
เฉพาะขาราชการ/เจาหนาที่ทมี่ ีความชํานาญ มีการกําหนด
รหัสผานเพื่อปองกันผูที่ไมไดรับอนุญาต
– ควรคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้น อาทิ การ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา เจาหนาที่ใชบัญชี Social Media
ทางการอยางไมเหมาะสม การจงใจสรางความเสียหายโดย
บุคคลภายนอก และจะตองมีมาตรการในการปองกันและ
บรรเทาปญหาดังกลาว
ควรหลีกเลี่ยงการลงบทความหรือเนื้อหาที่ชี้นําหรือ
วิพากษวิจารณนโยบายของพรรคการเมือง

2.4 เนื้อหาและบทความใน Social
Media ของรัฐ ควรมีความเปน
กลาง และมีความเปนมืออาชีพ
3. การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนา
3.1 ประสิทธิภาพในการใชงาน
– กิจกรรมตางๆ ในชองทาง Social Media ควรไดรับการ
Social Media จะตองมีการ
ทบทวนถึงความสําเร็จและความลมเหลว
ตรวจสอบ เพื่อกําหนดแนวทาง – การติดตามความเคลื่อนไหวระบบนิเวศนของ Social Media
จะทําใหเขาใจถึงแนวโนมความสนใจ และโอกาสในการสราง
ในการพัฒนา
บทสนทนากับชุมชน อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 การสํารวจความสําเร็จของการ การใชสถิติ ‘Likes’ และจํานวน ‘Followers’ เปนการวัด
ความสําเร็จแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถชี้วัดการมีสวนรวมอยางมี
ใชสื่อ Social Media ควร
พิจารณาถึงการดําเนินงานตาม พลวัต แตอาจไมสะทอนภาพที่ชัดเจนของการใชสื่อ Social
Media อยางมีประสิทธิภาพ โดยที่วัตถุประสงคหลักของการใช
เปาประสงค และการการ
Social Media ในการบริการของภาครัฐคือการสงเสริมใหมกี าร
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการ ในขณะที่ตัวชี้วัด ติดตอสื่อสารสองทาง (two–way communication) และการมี
สวนรวมของประชาชน ดังนั้น การสอบถาม การบอกเลาถึง
แบบดั้งเดิม (traditional
metrics) เปนเพียงแนวทาง ปญหา การขอรับคําแนะนํา การตอบสนองตอการประกาศหรือ
การเรียกรองใหดําเนินการในเรื่อง ใดๆ การ share ขอมูล
เทานั้น
รวมทั้งสถิติการ reach ซึ่งหมายถึงการ share และสงตอขอมูล
ออกไปในวงกวาง เปนตัวชี้วัดความสําเร็จที่สะทอนความสําเร็จ
ไดดีกวาตัวชี้วัดแบบดัง้ เดิม
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