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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดเป็นสถานกงสุลขนาดเล็ก แต่ปริมาณงานด้านการ
ตรวจลงตราที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะในประเทศจีนในภาพรวม ถือเป็นปัญหาที่ท้าทาย
ในมุมมองของการบริห ารจัดการงานในส่ วนนี้ให้ส ามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ทาให้
ผู้บริหารตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภารกิจงานตรวจลงตรา
ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดรั บ กั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น โดยน าเอาความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบตรวจลงตราให้เป็นการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์
และได้เริ่มใช้ระบบใหม่ที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรก
การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ
นครหนานหนิง) เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงสภาพข้อเท็จจริง ปัญหา และอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง
ของระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในส่วนของการศึกษาจะอยู่ในระยะแรกของโครงการ
ที่เป็นการรับคาร้องการตรวจลงตราทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังต้องมีการติดแผ่นปะตรวจลงตราใน
หนังสือเดินทาง อัน จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิ ทธิภาพ และรองรับ
การพัฒนาระบบในระยะที่สองที่จะไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้แผ่นปะตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง
อีกต่อไป
ขอบเขตการศึกษาจะกาหนดไว้ในประเด็นการศึกษาการปฏิบัติงานของระบบตรวจลงตรา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่าสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ยื่นคาร้องและ
เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และแนะแนวทางใน
การปรับปรุงระบบงาน และเสริมสร้างสมรรถนะงานตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างรอบด้าน
ซึ่งผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้เขียนและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ การสนทนาและการสอบถาม
ผู้ใช้บริการ และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารราชการ กฎระเบียบต่างๆ
ตลอดจนบทความและข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ศึกษาได้นาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Lean Operations, Deployment of
Technology แบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) มาเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการนาระบบมาใช้ อีกทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้รองรับปริมาณงานตรวจลงตรา
ทีม่ ีแนวโน้มที่จะเติบโตและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้อย่างเต็มที่
การศึกษาพบว่า การนาระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะแรกมาใช้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
ยังประสบปัญหาอยู่ในหลายๆ จุด โดยเฉพาะปัญหาด้านความเสถียร และปัญหาด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน
ในส่วนต่างๆ ของระบบที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการยอมรับ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่น
ในการใช้ ง านระบบของทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยเหตุ ผ ลส าคั ญ น่ า จะมาจาก
การเตรี ย มการในการติ ด ตั้ ง ระบบที่ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มที่ เ พี ย งพอ ตลอดจนการคาดการณ์ แ ละ

จ
การรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี การศึกษาพบว่าผู้บริหารพร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการเร่ง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าการริเริ่ม
ระบบใหม่ใดๆ ขององค์กรไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาในช่วงแรกเริ่ มได้ ซึ่งการศึกษาถึงสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นมากน้อยเพียงใดที่ผู้บริหารและทีมงานจะนาไป
พิจารณาว่า การพัฒนาระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ควรจะดาเนินการไปในทิศทางใด
รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงหวังผลให้เกิดการปรับปรุงระบบงานอย่างรอบด้านและรวดเร็ว
ซึ่งจะนาไปสู่การยอมรับในระบบใหม่โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
นี้ต้องมีการวางแผน มีการวางแนวทางที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อติดขัดในกระบวนการ
ทุกจุดได้รับการแก้ไขจากการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
งานตรวจลงตรา หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ “วีซ่า” (Visa) เป็นหนึ่งในภารกิจงานด้านกงสุล
ที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ท่ามกลางการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน ดังจะเห็นได้จ าก
สถิติเบื้องต้นในภาพรวมของการท่องเที่ยวไทย–จีน ในปี 2561 ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยกว่า
10.5 ล้านคน นามาซึ่งรายได้เข้าประเทศกว่า 580,699.23 ล้านบาท โดยในจานวนนักท่องเที่ยว
ดังกล่าว เป็นการขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในจีนกว่า 5.8 ล้านคน
โดยจุดมุ่งหมายของการตรวจลงตรา ซึ่งมีทั้งรูปแบบการประทับตรา การติดแผ่นปะตรวจลงตราบน
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว หรือการบันทึกข้อมูลในระบบวีซ่า
เพื่อแสดงว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพานัก เดินทางผ่ าน หรือผ่านเข้า ประเทศได้ ซึ่งเป็น
หลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้ถือปฏิบัติว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้า
อีกประเทศหนึ่งประเทศใด จะต้องไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป
เสี ย ก่ อ น ทั้ ง นี้ การตรวจลงตราและการยกเว้ น การตรวจลงตราเป็ น ไปตา มบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งประกาศและกฎกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ปั จ จุ บั น ไทยมีส ถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ล ใหญ่ใ นจีนจานวน 10 แห่ ง โดยมี
สถานเอกอัครราชทูตอยู่ ที่กรุ งปั กกิ่ง และมีส ถานกงสุ ลใหญ่ในเมืองส าคัญๆ อีก 9 แห่ ง กล่ าวคือ
นครเซี่ ย งไฮ้ นครกว่ า งโจว นครคุ น หมิ ง นครเฉิ ง ตู นครหนานหนิ ง นครซี อ าน เมื อ งเซี่ ย เหมิ น
เมืองชิงต่าว และเมืองฮ่องกง
สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ นครหนานหนิง จั ดเป็นสถานกงสุ ล ขนาดเล็ ก ได้รับการจัดตั้งเป็ น
สานักงานกงสุลในปี 2549 และยกระดับเป็นสถานกงสุลใหญ่ในปี 2551 สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเขต
อาณาครอบคลุมเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
มีประชากรประมาณ 56 ล้านคน (ปี 2560) โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 14 เมือง มีนครหนานหนิง
เป็นเมืองเอก ความสาคัญของกว่างซีและบริเวณภาคใต้ของจีนต่อไทยนั้น นอกจากจะเป็นที่ตั้งของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่ง กอปรกับการได้รับการกาหนดให้เป็น “ประตูสู่อาเซียน” ของจีนแล้ว
ยังมีชาวจีนโพ้นทะเลในไทยจานวนมากที่สืบเชื้อสายมาจากกว่างซี ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์มีความใกล้ชิด
ผู กพัน มีการติ ดต่อระหว่างกั น อย่ างรอบด้า น อีกทั้ งรูปแบบการเดินทางที่มีความเจริญ ก้าวหน้ า
หลากหลาย และสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ปริมาณชาวจีนที่ประสงค์จะเดินทางมา
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นๆ มีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย
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ในภาพรวม ภารกิจงานด้านการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจาก 11,711 ราย ในปี
2552 เป็ น 246,677 ราย ในปี 2561 ตามที่ปรากฏในตารางสถิ ติดังต่อไปนี้ ส าหรับในบางปีที่มี
จานวนลดลงหรือเพิ่มมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษสามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศของไทยหรือจากการใช้มาตรการชั่วคราวของรัฐเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
เป็นปัจจัยสาคัญ
ตารางที่ 1 สถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง รายปี
ปี
จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตรา
2552
11,771
2553
9,564
2554
17,739
2555
30,381
2556
53,693
2557
60,260
2558
48,503
2559
63,675
2560
187,694
2561
246,677
ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

อัตราค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
–
–18.75
+85.48
+71.27
+76.73
+12.23
–19.51
+31.3
+194.8
+31.43

จานวนตัว เลขที่เพิ่มขึ้น นี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องดีในแง่ของการส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ นาไปสู่การสร้างรายได้ และช่วยในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภาคธุรกิจของไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น แต่ในมิติด้านความมั่นคง หรือด้านสังคมแล้วนั้น ประเทศไทยมี
มาตรการรองรับ เพีย งพอแล้ว หรือไม่ และโดยที่ส ถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ไทยใน
ต่างประเทศได้ถูกกาหนดให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอานาจในการตรวจลงตรา โดยมีอานาจตรวจลงตรา
ประเภททูต ราชการ คนเดิน ทางผ่ าน นัก ท่องเที่ ยว คนอยู่ชั่ว คราว และประเภทอั ธ ยาศัยไมตรี
บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ล ในการเป็นหน้าด่านที่ จะทาหน้าที่ใ นการคัดกรอง
ชาวต่างชาติเหล่านี้จึงมีความสาคัญยิ่ง
ภายใต้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
กากับดูแลงานด้านกงสุลอยู่เพียง 1 คน เป็นระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา และมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ปฏิบัติงานด้านกงสุลจานวน 3 คน โดยเป็นตาแหน่งเสมียน 1 คน และลูกจ้าง
ประเภทจ้างเหมาบริการอีก 2 คน ภารกิจงานที่ลูกจ้างทั้งสามรายรับผิดชอบ นอกจากจะประกอบไปด้วย
งานตรวจลงตราแล้ว ยังมีงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนสมรส/หย่า สูติบัตร/มรณบัตร)
งานนิ ติ กรณ์ งานรั บ รองเอกสาร งานออกหนั ง สื อ ส าคั ญ ต่ างๆ เช่น การออกหนัง สื อ ขอผ่ อ นผั น
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การเกณฑ์ทหาร การออกหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสด ตลอดจนการทาบัตรประชาชน
งานช่วยเหลือคุ้มครองคนไทย และงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการงานตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีดังนี้
1) ปริมาณงานตรวจลงตราที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
3) ความไม่ แ น่ น อนและการขาดความต่ อ เนื่ อ งของการผลิ ต แผ่ น ปะตรวจลงตราจาก
หน่ว ยงานส่ว นกลางทาให้ต้องใช้วิธีการตรวจลงตราด้วยตรายางประทับ ซึ่งวิธีการดังกล่าวทาให้
กระบวนการตรวจลงตราเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หลายขั้ น ตอน เกิ ด ความล่ า ช้ า ความผิ ด พลาดสู ง และลด
ประสิทธิภาพของการตรวจลงตรา รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นตามไปด้วย
4) ระบบ server ระบบเครื่องพิมพ์แผ่นปะ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานตรวจลงตรา
มีปัญหา/ขัดข้อง
5) การดาเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลการใช้มาตรการชั่วคราวของรัฐ
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในโอกาสต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตรา
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของปริมาณงาน อาทิ มาตรการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ที่ทาให้มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติในบาง
ช่วงเวลา และมาตรการยกเว้นค่ าธรรมเนียมสาหรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival–VOA) ที่ทาให้ปริมาณงานลดลงอย่างมาก
6) การก าหนดให้ ผู้ ถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางจี น ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในกลุ่ ม คนชาติ ที่ มี วิ ธี ก าร
พิจารณาเป็นพิเศษ เป็นการดาเนินการตามระเบียบที่กาหนดอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจลงตรา
ซึ่ง ตามแนวปฏิ บั ติ แล้ ว ผู้ ที่ มายื่ น ขอรับ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่ว คราวที่จ ะพ านั กอยู่ใ น
ราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
กับหน่วยงานด้านความมั่นคงก่อนทุกกรณี ปัจจุบัน มีผู้มายื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทดังกล่าว
จานวนมาก ทั้งที่ไปทางาน ไปศึกษาต่อ หรือติดตามบุคคลในครอบครัว ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ต้อง
ดาเนินเรื่องขอตรวจสอบประวัติฯ เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย โดยช่วงที่มีปริมาณคาขอเข้ามาจานวนมาก
โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ อาจมีจานวนถึง 1,000 กว่ารายต่อเดือน งานตรวจสอบประวัติฯ
เป็นงานที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีความกดดันจากทั้งภายในและภายนอกอยู่เรื่อยๆ เนื่องจาก
ระยะเวลาการตรวจสอบที่ ใช้เ วลานานประมาณ 1 เดือน หรือในบางกรณีก็ ใช้เ วลามากกว่ านั้ น
(ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาได้) ซึ่งความล่าช้าในการอนุมัติการตรวจลงตราจากหน่วยงานส่วนกลาง
เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนบ่อยครั้ง
7) แนวปฏิบัติในการพิจารณาเอกสารประกอบคาร้องของการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว (Non–Immigrant) ที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานไทย ด้วยสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจลงตราแก่กลุ่มคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ
กล่าวคือ ต้องขอข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน เอกสารประกอบของผู้ร้องให้มากที่สุด
เพื่อตรวจสอบประวัติก่อน โดยนอกจากเอกสารต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนดสาหรับการตรวจลงตรา
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แต่ล ะประเภทแล้ ว เจ้ าหน้ าที่กงสุ ล สามารถเรียกดู เอกสารเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมั ติ
การตรวจลงตราได้ ซึ่งแต่ละแห่งอาจมีประสบการณ์ในการรับคาร้องจากบุคคลในพื้นที่แตกต่างกันไป
จึงทาให้การพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมบางอย่างแตกต่างกันไปด้วย
8) ปริมาณเอกสารคาร้องที่มีจานวนมาก กับข้อจากัดของพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาและเพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการตรวจลงตรา
ของไทยให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงการต่างประเทศได้นาเอาเทคโนโลยี
เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบตรวจลงตราให้ เ ป็ น การตรวจลงตราแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง
กระทรวงการต่างประเทศได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดตัว ไทย อี–วีซ่า (E–Visa) หรือระบบตรวจลงตรา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะแรก คือ การรับคาร้องการตรวจลงตราทางอินเทอร์เน็ต (E–Application)
ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ประเทศไทย โดยคาดหวังว่าระบบใหม่นี้จะช่วยอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คัดกรองคนที่เข้ามายื่ น ขอวีซ่าให้ มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่กงสุ ล ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบมีจุดเด่นสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความสะดวกรวดเร็ว นักท่องเที่ยว
สามารถเริ่มต้นกระบวนการขอวีซ่าบนออนไลน์ด้วยตนเองตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร การ
ชาระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย (E–Payment) และทาการ
นัดหมายวัน–เวลาที่สะดวกผ่านระบบเพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใหญ่ (2) สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
และคอมพิว เตอร์ และ (3) ปลอดภัยสู งสุ ด ด้ว ยระบบการชาระเงินที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัย
มาตรฐานโลก โดยได้เริ่มให้บริการที่จีนเป็นประเทศแรกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 และได้ทยอยไปยังสถานกงสุลใหญ่ในเมืองอื่นๆ ของจีน ซึ่งในส่วนของสถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เริ่มให้บริการ E–Visa ไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ระบบ E–Visa
นี้นับเป็นมิติใหม่ของการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทย โดยตั้งแต่การเริ่มใช้ระบบการตรวจลงตราแบบ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าระบบยังคงมีปัญหาในระยะแรกเริ่มของการใช้งานที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เป็น
ระยะๆ ตลอดจนกระบวนการทางานของระบบโดยรวม ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรจะได้มีการศึกษาถึง
สภาพปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การทางานของระบบสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ในที่สุด
ผู้ศึกษาขอเรียนว่าการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาถึงระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในระยะแรกของโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็น E–Visa Application โดยกระทรวงการต่างประเทศแบ่ง
การพัฒนาระบบออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1) การรับคาร้องการตรวจลงตราทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–Application) และระบบหลังบ้าน
(E–Back Office) โดยยังต้องติดแผ่นปะตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง
2) การตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จาเป็นต้องติดแผ่นปะตรวจลงตราในหนังสือ
เดินทาง ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศจัดทาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองและแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ โดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุง
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก้ไขบางมาตราให้สอดรับกับระบบการตรวจลงตรา
ออนไลน์ ซึ่งจะทาให้การตรวจลงตราแบบ E–Visa ทั้งระบบมีความสมบูรณ์ และจะไม่มีความจาเป็นต้องใช้
แผ่นปะหรือตราประทับในหนังสือเดินทางอีกต่อไปในอนาคต
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การตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรกที่กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มดาเนินการ
จึงเป็นการนาระบบรับคาร้องฯ มายังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(E–Application) มาใช้เป็นขั้นตอนแรก เพื่อให้ผู้ร้องขอรับการตรวจลงตรากรอกข้อมูล และยื่นคาร้องฯ
รวมทั้งแนบเอกสารประกอบคาร้องฯ มายังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพิจารณาตรวจลงตราตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรายละเอียดของระบบมีดังนี้
1) E–Application และ Queque online เป็นเว็บไซต์ (www.thaievisa.go.th) สาหรับ
ผู้ร้องฯ ในการยื่นขอรับการตรวจลงตราออนไลน์ โดยผู้ร้องฯ จะสามารถกรอกคาร้องฯ แนบเอกสาร
ประกอบ และทาการเลือกวันนัดหมายเข้าไปยื่นหนังสือเดินทางและชาระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
ดังกล่าว นอกจากนี้ การรับคาร้องฯ ผ่านระบบออนไลน์ทาให้กระทรวงฯ จัดเก็บข้อมูลผู้ร้องฯ ในศูนย์
Visa Data Center ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร จึงช่วยลดภาระเรื่องพื้นที่
การจัดเก็บเอกสารได้
2) E–Payment ให้บริการชาระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะ
เป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ร้องฯ และช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบรายได้จาก
การตรวจลงตรา
3) E–Front Office เป็นระบบในส่วนงานรับเล่ม–คืนเล่มหนังสือเดินทางของผู้ร้องฯ และ
รับค่าธรรมเนียมของสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ ซึ่งระบบฯ จะช่วยให้การบริหารจัดการ
หนั งสื อเดิน ทาง และรายได้แผ่ น ดินมีความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบีย บการคลั ง นอกจากนี้
เป็ น การน าระบบใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ เพื่ อ ลดภาระการพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ ที่ ต้ อ งใช้ เ วลาและ
ทรัพยากรในการพิมพ์
4) E–Back Office สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล (ลูกจ้าง) ทาหน้าที่ตรวจสอบคาร้องฯ และ
เอกสารประกอบที่ยื่นผ่านระบบ E–Application ซึ่งในระบบ E–Application จะบังคับให้ผู้ร้องฯ
กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน และจะต้องแนบเอกสารประกอบให้ครบตามกาหนด จึงจะสามารถยื่น
คาร้องฯ ได้ ดังนั้น ระบบฯ จึงจะช่วยให้การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลทาได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสามารถบริหารจัดการเงื่อนไขการนัดหมาย เช่น กาหนดปริมาณผู้ร้องฯ
ที่สามารถเข้ามายื่นหนังสือเดินทาง และชาระค่าธรรมเนียมต่อวัน และช่วงวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ ผ่านระบบ E–Back Office ได้
5) E–Approval ระบบหลังบ้านสาหรับกงสุล (ข้าราชการ) ทาการตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยง
ของผู้ร้องฯ (ระบบ risk assessment) ซึ่งจะแบ่งความเสี่ยงของผู้ร้องฯ เป็นระดับเขียว (ไม่ปรากฏ
ความเสี่ยง) เหลือง (ในกรณีมีประวัติน่าสงสัย เช่น เข้าประเทศไทยมากกว่า 10 ครั้ง ใน 1 ปี) และ
แดง (ติด blacklist) และทาการอนุมัติหรือปฏิเสธคาร้องฯ
6) E–Printing ระบบหลังบ้านสาหรับพิมพ์แผ่นปะตรวจลงตรา โดยระบบฯ จะแจ้งให้ผู้ร้องฯ
ทราบผ่านอีเมล/account ในระบบ E–Application เพื่อเดินทางมารับเล่มคืนหลังติดแผ่นปะฯ แล้ว
นอกจากนี้ ระบบฯ จะช่วยติดตามปริมาณ และบริหารจัดการการใช้แผ่นปะฯ ของสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุ ล ใหญ่ เพื่ อป้ องกั น ปั ญหาแผ่ นปะฯ ไม่ เพี ย งพอต่ อการใช้ง าน รวมทั้ ง สามารถติ ดตาม
ตรวจสอบหากแผ่นปะฯ หายไปจากระบบ
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ภาพที่ 1 ภาพรวมระบบ E–Application
ที่มา: กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพข้อเท็จจริง ปัญหา และอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็งของระบบการ
ตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
1.2.2 เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
มีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงฯ ที่จะนาระบบงานตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้อย่างสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ การตรวจลงตราที่ไม่จาเป็นต้องติดแผ่นปะตรวจลงตราลงในหน้งสือ
เดินทางอีกต่อไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ศึกษาการปฏิบัติงานของระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่
ณ นครหนานหนิ ง ว่าสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ยื่นคาร้องและเอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ มีจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และข้ อ จ ากั ด หรื อ ปั ญ หา อุ ป สรรคประการใด เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
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ระบบงาน และเสริมสร้างสมรรถนะงานตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้อย่าง
รอบด้าน
1.3.2 การศึกษาจะใช้วิธีพรรณนา (Descriptive Research) โดยเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การสนทนา
และการสอบถามผู้ใช้บริการ และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารราชการ และกฎระเบียบ
ต่างๆ ตลอดจนบทความและข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
1.4 คาถามการศึกษา
ระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และจะพัฒนาให้เป็นระบบ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่งานตรวจลงตราของไทยได้อย่างไร
1.5 สมมติฐานการศึกษา
โดยที่ระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพิ่งเริ่ม
นามาใช้ได้ไม่นาน พบว่าระบบยังขาดความเสถียรในการใช้งาน ประสบปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน
ทั้งในส่ว นของผู้ ใช้บ ริการ และ เจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่ง ผลให้เกิดความล่ าช้า และติดขัดในการ
ให้บริการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการใช้ระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น
การศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (end to end) โดยนาแนวคิดเกี่ยวกับ Lean Operations,
Deployment of Technology แบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้มีการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ
นาระบบมาใช้ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้รองรับ
ปริมาณงานตรวจลงตราที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้อย่างเต็มที่
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 ทาให้ทราบว่ามีแนวทางใดบ้างในการสร้างเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
ระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และตอบสนองต่อ
สภาวการณ์งานตรวจลงตราที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
1.6.2 เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาระบบตรวจลงตราแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลต่างๆ ของไทย ต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model หรือ TAM)
TAM เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Davis, Bagozzi Warshaw (1989) ซึ่งพัฒนามาจาก
แนวคิดของทฤษฎีการกระทาตามหลักเหตุผล (The Theory of Reasoned Action–TRA) โดย
TAM จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้
ได้แก่ “การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน” (Perceived Ease of Use–PEOU) และ “การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้” (Perceived Usefulness–PU) แสดงดังภาพที่ 2 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ “ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี” (Behavioral Intention) มีทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่
“ตัวแปรภายนอก” (External Variables) “การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน” (PEOU) “การรับรู้
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ” (PU) และ “ทัศนคติ” (Attitude) ซึ่งในท้ายที่สุด ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี จะส่งอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีนั้น

ภาพที่ 2 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มา: คัดลอกจาก Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989)
TAM เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและยังเป็นหนึ่งใน
ทฤษฎีที่นิยมใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะใน
ระบบสารสนเทศ และถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
ทางกระบวนการธุรกิจ การสื่อสาร และซอฟท์แวร์ระบบ เป็นต้น (Aggelidis & Chatzoglou, 2009)
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2.1.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีลาดับขั้นตอน เคิร์ท เลวิน
(Kurt Lewin) ได้แบ่งขั้นตอนของกระบวนการให้การเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะยอมรับถึงความจาเป็น (Unfreezing) เป็นขั้นตอนที่เงื่อนไขสภาพแวดล้อม
และสถานภาพเดิมที่องค์การเป็นอยู่ขณะนั้นเกิดปัญหาทาให้การดาเนินกิจการไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง
อาจเกิดจากการมีโครงสร้างการจัดรูปแบบงาน หรือเทคโนโลยีที่ขาดประสิทธิผล หรือการที่พนักงาน
ขาดทักษะและเจตคติที่เหมาะสม การเกิดวิกฤตการณ์เป็นตัวเร่งให้ฝ่ายต่าง ๆ ยอมรับและเห็นถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2) ระยะดาเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing) เป็นขั้นตอนของการนาแผนงาน
วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ต้องการ
3) ระยะรักษาสภาพใหม่ให้อยู่กับองค์การได้ถาวร (Refreezing) ขั้นตอนนี้ คือ
การทาให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคงอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การต่อไป
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านกระบวนการภายในองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคนิคการ
จัดการที่เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถหลักของผู้บริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีหลักสาคัญ 4
ประการ คือ
1) การบริหารทิศทางการเปลี่ยนแปลง
2) การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
3) การปรับบุคลากรให้เข้ากับองค์กร
4) การพัฒนาความพร้อมขององค์กร
ในยุคปัจจุบันที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยน
ตัวเองและองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่องค์กรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คือ องค์ประกอบที่สาคัญ 6 ด้านต่อไปนี้
1) เป้าหมายและกลยุทธ์ (Goals and strategies) องค์การมีความจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน เป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อมีการขยายกิจการ หรือเมื่อ
ต้องเสนอสินค้าหรือบริการตัวใหม่เข้าสู่ตลาด เมื่อต้องแสวงหาตลาดใหม่เพื่อรองรับสินค้า เป็นต้น
2) เทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยถึงระดับสาคัญ เช่นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สายตรงเป็นระบบเครือข่ายให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงสินค้าและใช้บริการได้สะดวก ถือเป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีระดับเล็กน้อยแต่ถ้าทั้งกิจการต้อง
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเพื่อการผลิตให้ทันสมัย ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่
3) การออกแบบงานใหม่ (Job redesign) องค์การจาเป็นต้องจัดงานออกเป็น
กลุ่มต่าง ๆ ใหม่ให้มีระดับความมากหรือน้อยในประเด็น เช่น ความหลากหลาย (Variety) การให้
อิสระ (Autonomy) การมีลักษณะเฉพาะ (Identity) การให้ความสาคัญ (Significance) ตลอดจน
การจัดระบบข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นต้น
4) โครงสร้าง (Structure) เช่น จัดโครงสร้างแบบตามหน้าที่หรือแบบที่เน้นผลผลิต
จะมีความเป็นทางการและรวมศูนย์เพียงไร เน้นแบบแนวราบหรือแนวตั้ง (Flat or tall structure)
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หรือแบบเครือข่าย (Networking) เป็นโครงสร้างแบบจักรกล (Mechanic structure) หรือแบบสิ่งมีชีวิต
(Organic structure) เป็นต้น
5) กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนการทาให้งานสาเร็จ ก็อาจจาเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลง เช่น แทนที่เคยทาตามลาดับเป็นขั้นตอนไปเป็นการร่วมทาพร้อมกันจนงานสาเร็จ
6) คน (People) คนที่ปฏิบัติงานในองค์การจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เมื่อเงื่อนไขอื่นได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถทาได้ 2 วิธี วิธีแรกปรับเปลี่ยนคนออกแล้วจ้างคนที่
เหมาะสมกับภารกิจใหม่เข้าแทน ทานองที่เรียกว่า ถ่ายเลือดใหม่ (New blood) วิธีหลังใช้วิธีเปลี่ยนแปลง
คนเดิมด้วยการพัฒนาฝึกอบรมด้านทักษะและเจตคติที่สอดคล้องกับงานใหม่
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะต้องใช้ความอดทน และความพยายาม
เป็นอย่างมากในการที่จะเปลี่ ยนแปลงในองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรให้ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Lean Operations
ลีน (Lean) เปรียบเสมือนเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ
ในการผลิตโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการจัดการกระบวนการ คือ การทาอย่างไรให้กระบวนการ
ทั้งหมดในการผลิตปราศจากความสูญเสียที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
การปรั บ ตัว ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันท่ว งทีและที่ส าคัญการมีประสิ ทธิภ าพเหนือ
คู่แข่งขันรายอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน
ลีน (Lean) เป็น holistic & sustainable approach ที่ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างน้อยลง
แต่ให้ได้ผลงานมากกว่า ผลงานที่ใกล้เคียงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด สิ่งที่ลดน้อยลง คือ ความ
สูญเปล่า (Waste), วงรอบเวลา, ผู้ส่งมอบ, การใช้แรงคน เครื่องมือ เวลา และพื้นที่ปฏิบัติงาน
(Lean Thinking) คือการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value)
ในมุมมองของผู้รับ ผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ
ลีน (Lean) ไม่ใช่เรื่องของการทางานให้หนักขึ้นหรือเร็วขึ้น แต่เป็นการค้นหาความ
สูญเปล่า และเปลี่ยนให้เป็นคุณค่าที่ผู้รับผลงานของเราต้องการ ไม่ใช่ชุดเครื่องมือสาเร็จรูป แต่เป็น
การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่าง แนวคิด กิจกรรม และวิธีการที่จะช่วยผลักดันให้วัฒนธรรมของ
องค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ผ่านการพัฒนาจิตสานึกที่ดีและแนวคิดที่ถูกต้องในการทางานแก่
พนักงานทุกระดับ
ดังนั้น ลีน (Lean) จึงหมายถึงแนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้
มีประสิทธิภาพสูงสุ ด โดยปราศจากความสูญเปล่ า (Waste) ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการทางโลจิสติกส์ หรือ กระบวนการในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความต้องการของ
ตลาดไปถึงลู กค้าแบบทัน ที โดยเน้นสร้างประสิทธิผลสูงสุด และลดการสู ญเสียในวงจรการผลิตที่
มุ่งเน้นในเรื่องการไหล (Flow) ของงานเป็นหลัก
โดยแนวคิดแบบลีนมีรากฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า ภายใต้แนวคิดเพื่อ
รักษาการไหลเวียนของสินค้า ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการผลิตเฉพาะสิ่งที่จาเป็น ในปริมาณที่
จาเป็น และในเวลาที่จาเป็ นเท่านั้น เพื่อขจัดความสูญเปล่าออกไป โดยความสูญเปล่าที่ต้องกาจัดที่
Jeffrey Liker ได้นาเสนอไว้ในหนังสือวิถีแห่งโตโยต้า (The Toyota Way) มีดังนี:้
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ความสูญเปล่าที่ต้องกาจัด (8 Wastes: DOWNTIME)
1) Defect–มีของเสียมากเกินไป ต้นทุนสูญเปล่า และเกิดการซ่อมแซมแก้ไข
2) Over production–ผลิตสินค้ามากเกินไป เปลืองที่จัดเก็บและงบประมาณ
3) Waiting–รอนานเกินไป ทาให้กระบวนการทางานหยุดชะงัก
4) None utilized talent–ไม่รับฟังความเห็นพนักงาน ใช้คนไม่เป็น
5) Transportation–ขนย้ายบ่อย ต้องใช้กาลังคนและเวลา
6) Inventory–สินค้าคงคลังมากเกินไป สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า
7) Motion–การเคลื่อนไหวมากเกินไป อาจเกิดความเสียหาย
8) Excess processing–ขั้นตอนการทางานมากเกินความจาเป็น

ภาพที่ 3 ความสูญเปล่า 8 ประการ
หลักการ 5 ประการของลีน (5 Leans Principles) สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กันของแต่ละหลักการของการผลิตแบบลีนได้ดังภาพที่ 2 ซึ่งจะประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ดังนี้ คือ
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ภาพที่ 4 แสดงการผลิตแบบลีน
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับ Deployment of Technology
แนวคิดนี้พบว่าการนาเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในองค์กรเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็น
อย่างยิ่ง จาเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรได้ ซึ่งการนาเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จจาเป็นต้องสามารถระบุถึงปัญหาที่
ต้องการแก้ไข และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มิใช่เป็นการตัดสินใจด้วยแรงกดดันจากภายนอก หรือ
ต้องการที่จ ะแก้ไขปัญหาแบบเร่ งด่ว นเท่านั้น ผู้ บริห ารจาเป็นต้องมีความอดทน โดยนาประเด็น
ดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการดาเนินการ
1) การยอมรับภายในองค์กร (Internal buy–in) ก่อนที่จะตัดสินใจให้มีการนา
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ ควรจะต้องนาเอาความคิดดังกล่าวไปเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในทั้งหมด
ได้รับทราบ เพราะเสียงตอบรับและข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกหรือมุมมอง
ของปัญหาที่ผู้ตัดสินใจเองอาจมองข้ามไปหรือนึกไม่ถึงก็ได้
2) การวางแผนการปฏิบัติการ (Plan the implementation) ขั้นตอนนี้มิใช่เป็น
เพียงแค่การจัดทากรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แต่จะต้องมีการระบุทุกจุดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่มีความสาคัญ (identifying critical execution points) เช่น ใครมีหน้าที่/ความรับผิดชอบอย่างไร
มีส่วนได้ส่วนเสียตรงไหน และที่สาคัญจะสื่อสารกับพวกเขาอย่างไรในทุกๆ ขั้นตอนเหล่านั้น ดังนั้น
แผนงานการสื่อสารที่มีความชัดเจน นอกจากจะทาให้รู้ว่าใครควรจะรู้อะไร ช่วงเวลาไหนแล้ว ยังจะมี
ส่วนช่วยในการเตรียมการสาหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
3) การบรรเทาความเสี่ยง (Risk mitigation) สามารถระบุ/คาดการณ์ถึงสภาวะ/
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากในทุกๆ ความเสี่ยงนั้นสามารถมีแผนงานที่จะช่วยลดหรือ
บรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะกาจัดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องตระหนักด้วยว่า แม้กระทั่งกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุด สิ่งที่ไม่คาดคิดก็สามารถเกิดขึ้น
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ได้เสมอ ดังนั้น การมีกลยุทธ์ในการตอบสนอง/การรับมือที่ดี (proper response strategy) จะช่วย
ทาให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ / น า เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ป ใ ช้
(Implementation and deployment) ควรมีการทดสอบระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลาดับ
(incremental testing) ในทุกขั้นตอน และมีช่วงระยะเวลานาร่อง (pilot stage) ก่อนใช้งานจริง
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนางานกงสุลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนายชาลี สกลวารี ที่นาแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
2.2.2 รายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คล เรื่ อ ง ระบบสารสนเทศเพื่ อ การตรวจลงตรา:
กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ของนายฟาบิโอ จินดา ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่จะปรับปรุง
การทางานในเรื่องการตรวจลงตราโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และประสบการณ์
ในหลายด้านประกอบกันมาช่วยยกระดับมาตรฐานการตรวจลงตราของไทย
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
รายงานการศึกษาเรื่องนี้จะใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การบริหารการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดเกี่ยวกับ Lean Operations, Deployment of
Technology มาเป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบตรวจลงตราแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยตัวใดของระบบปัจจุบันที่เป็นข้อดี และปัจจัยตัวใดเป็นข้อจากัด
หรืออุปสรรค หรือไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อระบบงานโดยรวม เพื่อจะได้นามาจัดทาเป็นข้อเสนอแนะซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้งานระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์
การดาเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ (กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
กรมการกงสุล) ก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้
1) เดือนธันวาคม 2560 กระทรวงฯ ได้มีโทรเลขเวียนสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
ของไทยทั่วโลกแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ก าหนดน าระบบรั บ ค าร้ อ งฯ มายั ง สถานเอกอั ค รราชทู ต สถานกงสุ ล ใหญ่ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
(E–Application) มาใช้เป็นขั้นตอนแรก และขอรับความเห็นเกี่ยวกับรายการเอกสารประกอบคาร้องฯ
ในการขอรับการตรวจลงตราในแต่ละประเภท เพื่อนาไปประมวลจัดทารายการเอกสารหลักที่จาเป็น
ต่อการพิจารณาคาร้องให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาตรวจลงตรา
ลดปัญหาขนาดไฟล์เอกสาร และเป็นการอานวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องฯ
2) เดือนพฤษภาคม 2561 กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงเทคนิคระบบตรวจลงตรา
แบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่กงสุลในจีน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการตรวจลงตราเป็น
ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพงานกงสุลในประเทศจีน ณ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 7–12 พฤษภาคม 2561
3) เดือนมิถุนายน 2561 กระทรวงฯ คาดว่าระบบจะแล้วเสร็จพร้อมทดลองใช้ในประเทศ
นาร่องในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 โดยกาหนดให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในจีน สถาน
เอกอัค รราชทูต ณ กรุ ง ลอนดอน สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ปารี ส สถานเอกอัค รราชทูต ณ
กรุ ง อาบู ด าบี และสถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมื อ งดู ไ บ เป็ น เมื อ งน าร่ อ งทดลองใช้ ง านระบบ ซึ่ ง หาก
การเปลี่ยนผ่านระบบทาได้สมบูรณ์ กระทรวงฯ จะพิจารณาขยายการใช้งานระบบในประเทศอื่นๆ
ต่อไป โดยเหตุผลที่เลือกประเทศจีนเป็นประเทศนาร่องก่อน เนื่องจากมองว่างานตรวจลงตราที่จีนมี
ความซับซ้อนมาก ดังนั้น การพัฒนาระบบที่สามารถรองรับงานที่จีนได้ จะสามารถนาไปใช้ในประเทศ
อื่นๆ ได้ต่อไป
4) ในการพัฒนาระบบนั้น กระทรวงฯ ได้ให้บริษัท จันวาณิชย์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรมรองรับระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ทีมงานจากกองตรวจลงตราฯ เดินทางไปจัดเก็บข้อมูล requirements ต่างๆ กับสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน ลอนดอน ปารีส อาบูดาบี และดูไบ เพื่อให้
ระบบมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ พร้อมกับจัดให้มี
การสาธิต และทดสอบระบบ (test run)
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5) เดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงฯ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สารวจและแจ้งความประสงค์
ขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการ
จัดสรรงบประมาณให้ตามคาขอของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเดือนกันยายน 2561
6) เดือนสิงหาคม 2561 กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบตรวจลงตรา
แบบอิเล็กทรอนิกส์” เป็นระยะเวลาครึ่งวัน ในช่วงการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจาปี
2561 ระหว่างวันที่ 13–17 สิงหาคม 2561
7) การพัฒนาโปรแกรมรองรับระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับแก้อ ย่าง
ต่อเนื่อง
8) กระทรวงฯ จัดทาคู่มือ (Manual) การยื่นคาร้องฯ ผ่านระบบ E–Application เพื่อให้ผู้ร้องฯ
ศึกษาทาความเข้าใจการใช้งานระบบฯ ได้ด้วยตนเอง โดยจัดทาเป็นภาษาอังกฤษ จีน และฝรั่งเศส
9) กระทรวงฯ จั ดทาคู่มือการใช้งานระบบส าหรับข้าราชการ/เจ้าหน้า ที่ และวิ ดี ทัศ น์
สาหรับผู้ร้องฯ เพื่อสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่นาไปศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
10) ดาเนินการเชื่อมต่อระบบ Cloud Service ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) เพื่อรองรับการทางานบนระบบอินเทอร์เน็ต
11) เดือนธันวาคม 2561 กระทรวงฯ ได้จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการระบบตรวจลงตรา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
12) การทดสอบระบบ User Acceptance Test (UAT) โดยประสานงานกับสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในจีน ในช่วงระหว่างวันที่ 11–16 มกราคม 2562
13) เดือนมกราคม 2562 กระทรวงฯ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อ
อบรมการใช้งานระบบให้ แก่เจ้ าหน้าที่กงสุ ล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ในช่ว งเดียวกับที่มีงาน
ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ระหว่างวันที่ 23–26 มกราคม 2562 พร้อมกับกาหนดทยอยขึ้นระบบ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปักกิ่งเป็นแห่งแรก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามด้วยสถานกงสุลใหญ่แห่งอื่นๆ ในจีน ในวันที่
1 มีนาคม 2562 แล้วจึงขยายการใช้งานไปยังอังกฤษและฝรั่งเศส ในวันที่ 1 เมษายน 2562
14) อย่างไรก็ดี ภายหลังการเริ่มใช้ระบบที่ปักกิ่งได้ประมาณ 1 สัปดาห์ พบว่าการปรับแก้
ปัญหาของระบบที่ปักกิ่งยังไม่สมบูรณ์ กระทรวงฯ จึงเห็นควรให้ช ะลอการขึ้นระบบในเมืองอื่นๆ
ออกไปก่อน และให้ผู้พัฒนาระบบดาเนินการแก้ไข
15) ต่อ มา กระทรวงฯ ได้ กาหนดให้ ขึ้ น ระบบที่ส ถานกงสุ ล ใหญ่ ณ นครคุ นหมิง และ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ส่วนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้เริ่มในวันที่ 6 พฤษภาคม
2562 อนึ่ง ภายหลังที่ได้ทยอยขึ้นระบบที่สถานกงสุลใหญ่ในจีนจานวน 5 แห่งที่กล่าวมานั้น พบว่า
ระบบยั ง คงมี ปั ญ หาอยู่ พ อสมควร แม้ ก ระทั่ ง ระบบที่ ปั ก กิ่ ง เองก็ ยั ง คงประสบปั ญ หาอยู่ เ ช่ น กั น
กระทรวงฯ จึงให้ชะลอการขึ้นระบบที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่าง
โจว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ออกไปก่อน
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3.2 การเปิดใช้งานระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
การศึกษาในส่ วนของระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุล ใหญ่ ณ
นครหนานหนิง สามารถจาแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.2.1 ระบบในส่วนของการยื่นคาร้อง
3.2.1.1 ผู้ ร้ อ งที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การตรวจลงตราจะต้ อ งเข้ า ไปลงทะเบี ย น
(E–Registration) ในระบบผ่านเว็บไชต์ www.thaievisa.go.th ก่อนที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลสาคัญ
และอัปโหลดรูปภาพพร้อมไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (E–Application) นัดวันเวลาเพื่อยื่นหนังสือ
เดินทางและเอกสารประกอบ (E–Appointment) โดยแบ่งกลุ่มผู้ยื่นคาร้องฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มบริษัทนาเที่ยวที่เป็นตัวแทนมาขอรับการตรวจลงตรา (Agent)
บริษัทที่กล่าวถึงนี้เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานกงสุลใหญ่ฯ
โดยผ่านกระบวนการคัดกรองจากส านักงานการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ณ นครคุนหมิง และ
สานักงานจัดการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (China National Tourism Administration–CNTA) ว่ามี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในการมายื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว
(Tourist Visa) แบบใช้เข้า–ออก ครั้งเดียว (Single Entry) แทนลูกทัวร์ที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวในไทย
กับ บริ ษั ท ฯ ที่ ส ถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ ซึ่ ง ประเด็ น ส าคั ญ คื อ มี การจดทะเบี ยนเป็น บริษั ท นาเที่ย วกั บ
หน่วยงานของจีน และมีบริษัทนาเที่ยวไทยที่เป็นคู่ค้าซึ่งจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ย ว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบการให้บริการนานักท่องเที่ยวจีน
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ จะได้รับการยกเว้นในการยื่นเอกสาร
ประกอบบางอย่ างในการขอรั บ การตรวจลงตรา อาทิ หลั กฐานการเงินของลู กทัว ร์ บั ตรโดยสาร
เครื่องบินของลูกทัวร์ ปัจจุบันมีบริษัทนาเที่ยวจีนที่มีสานักงานตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่ปี 2557 อยู่จานวน 11 รายด้วยกัน
ในการยื่นคาร้องฯ ก่อนเปิดใช้งานระบบ E–Visa สถานกงสุลใหญ่ฯ
ได้เปิ ดให้ บ ริ ษัทผู้ แ ทนเหล่ านี้ ล งทะเบี ยนยื่นคาร้ องฯ เพื่ อสถานกงสุ ล ใหญ่ฯ พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติอีกครั้งว่าสามารถยื่นคาร้องฯ ออนไลน์กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ โดยภายหลังจากที่ได้รับ
การอนุมัติแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมอบหมาย 1 บัญชีให้แต่ละบริษัทผู้แทนในการยื่นคาร้องฯ กับ
สถานกงสุลใหญ่ฯ (1 บัญชีจะประกอบด้วย 10 บัญชีย่อยเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลและ
อัปโหลดเอกสารประกอบคาร้องฯ ออนไลน์ เพื่อรองรับปริมาณลูกทัวร์จานวนมาก)
2) ผู้ยื่นคาร้องทั่วไป (Individual)
เป็ น ผู้ ที่ ยื่ น ขอรั บ การตรวจลงตราด้ ว ยตนเอง ไม่ ผ่ า นบริ ษั ท ทั ว ร์
เป็นการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ประเภทคนเดินทางผ่าน
ราชอาณาจักร ประเภททูต ราชการ และประเภทอัธยาศัยไมตรี
ผู้ยื่นคาร้องฯ รายบุคคลสามารถกรอกและยื่นคาร้องออนไลน์จาก
สถานที่ใดก็ได้และสามารถเลือกที่จะยื่นคาร้องฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในจีน
ที่ใดก็ได้เช่นกัน โดยในเบื้องต้นผู้ร้องฯ จะต้องเข้าเว็บไซต์ E–Visa เพื่อสร้างบัญชี (สร้าง username
และ password ของตนเอง) และรับการยื นยันการสร้างบัญชีทางอีเมลที่ระบุ หลั งจากนั้น ผู้ ร้องฯ
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ต้องเข้าเว็บไซต์ E–Visa อีกครั้ง และนา username และ password ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ log–in ใน
เว็บไซต์ E–Visa และเริ่มกรอกข้อมูลพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบคาร้องฯ ต่างๆ ตามที่เว็บไซต์
กาหนด
ภายหลังจากที่ผู้ร้องฯ ดาเนินการกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสาร
ต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ร้องฯ จะต้องดาเนินการนัดหมายวันและช่วงเวลาที่ผู้ร้องฯ ประสงค์จะเดินทาง
ไปยื่นหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบคาร้องฯ (ฉบับจริง) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งการนัดหมายจะ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้ร้องฯ ชาระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
3.2.1.2 ในการศึกษาระบบภายหลังจากที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เริ่มใช้งานจริงเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผู้ศึกษาได้ทาการสารวจและประเมินผลจากผู้ร้องในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนพฤษภาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 27 –31 พฤษภาคม 2562) ทาให้ได้รับทราบถึงข้อดี และ
ข้อเสีย/ปัญหาของระบบจากมุมมองของผู้ยื่นคาร้องดังนี้
ข้อดี
1) ลดภาระด้านเอกสาร
2) สามารถนัดหมายวันเวลาที่สะดวกในการไปยื่น –รับหนังสือเดินทาง
และการตรวจลงตราได้
ข้อเสีย/ปัญหา
1) เว็บไซต์ไม่เสถียร เน็ตหลุดบ่อย หรือระบบค้าง ทาให้ข้อมูลที่กรอก/
อัปโหลดไปแล้วหาย หรือดาเนินการต่อไม่ได้ และต้องเข้ามากรอก/อัปโหลดใหม่
2) การอัปโหลดเอกสาร/รูปภาพใช้เวลานาน
3) เอกสารที่กาหนดให้อัปโหลดมีจานวนเยอะเกินไป
4) ไม่มีภาษาจีนกากับ
5) เมื่ อ พบว่ า เลื อ กวี ซ่ า ผิ ด ประเภทไม่ ส ามารถกลั บ ไปเลื อ กใหม่ ไ ด้
แต่ต้องลบข้อมูลที่กรอกไปแล้วก่อน และเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่หมด
3.2.2 ระบบในส่วนของการชาระเงิน
กระทรวงการต่างประเทศได้คัดเลือกธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มาเป็น
ผู้ให้บริการระบบรับชาระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–Payment) เพื่อ
รองรับระบบการตรวจลงตราทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
ต่างประเทศ โดยในขั้นตอนนี้ผู้ร้องฯ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมทั้งหมด และเมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ว
ผู้ร้องฯ จะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมล และจะได้รับใบยืนยันการนัดหมายที่มีบาร์โค้ดของคาร้องของ
ผู้ร้องอยู่บนใบนัดหมายดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องฯ จะต้องพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมายมายื่นพร้อมหนังสือ
เดินทางและเอกสารประกอบคาร้องต่างๆ
ข้อดี
1) อานวยความสะดวกแก่ผู้ร้องฯ ให้สามารถชาระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ผ่านระบบออนไลน์ได้ และช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบรายได้จากการตรวจลงตรา
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ข้อเสีย/ปัญหา
1) ประสบปั ญ หาระบบเรี ย กเก็บ เงิ น เกิ น อัน เกิ ด การที่ ผู้ ร้อ งฯ กดจ่ า ยเงิ น ซ้ า
เพราะระบบประมวลผลช้ามาก ทาให้ผู้ร้องฯ เข้าใจผิดคิดว่ายังไม่ได้มีการชาระเงิน จึงกดจ่ายเงินซ้า
2) ปัญหาการรายงานค่าธรรมเนียมฯ ประจาวันของระบบ E–Visa และ ระบบ
Kpayment controller ของธนาคารกสิกรไทยที่มีความคลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อการจัดทาบัญชี
รายรับ–รายจ่ายของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
3.2.3 ระบบในส่วนของเจ้าหน้าที่
เมื่อผู้ร้องน าหนั งสื อเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นที่ส ถานกงสุลใหญ่ฯ
จะเข้าสู่ (1) กระบวนการ E–front office ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะทาการสแกนบาร์โค้ดในใบนัดหมาย
เพื่อดึงข้อมูลคาร้องฯ ของผู้ร้อง (2) กระบวนการ E–back office ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือเดินทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ (3) กระบวนการ E–approval ซึ่ง
เจ้าหน้าที่กงสุลจะดาเนินการอนุมัติ/ปฏิเสธคาร้องดังกล่าว (4) กรณีที่อนุมัติ ระบบจะสั่งพิมพ์แผ่นปะ
ตรวจลงตรา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบผ่านอีเมล ในขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะทาการติดแผ่นปะตรวจลงตรา
ลงบนหนังสือเดินทาง และคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ร้องฯ ต่อไป ส่วนในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ ระบบก็
จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางอีเมล เพื่อมารับหนังสือเดินทางคืนต่อไปเช่นกัน
ข้อดี
1) ลดภาระด้านการจัดเก็บเอกสารตลอดจนลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
2) สามารถบริหารจัดการปริมาณคาร้องในแต่ละวันให้เหมาะสม
3) ลดขั้นตอนการตรวจสอบประวัติฯ ในระดับหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องกรอก
แบบฟอร์มตรวจสอบประวัติฯ และสแกนข้อมูลหน้าหนังสือเดินทางของผู้ร้องฯ ส่งให้ กระทรวงฯ ทาง
อีเมลตามแนวปฏิบัติเดิม
4) เอกสารประกอบของผู้ร้องฯ มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น
ข้อเสีย/ปัญหา
1) เจ้าหน้าที่ทาการสแกนบาร์โค้ดของผู้ร้องที่มาตามนัด แต่ระบบหาข้อมูลไม่เจอ
2) บริ ษั ท น าเที่ ย วไม่ ส ามารถเข้ า ระบบเพื่ อ พิ ม พ์ บ าร์ โ ค้ ด ได้ แต่ ไ ด้ ช าระเงิ น
เรียบร้อยแล้ว
3) ผู้ร้องสแกนเอกสารครบ แต่ระบบของเจ้าหน้าที่พบว่าเอกสารขึ้นไม่ครบทุก
รายการ
4) ผู้ร้องกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดในระบบถูกต้อง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์แผ่นปะฯ
ออกมา พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
5) ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของสานักงานช้ามาก ทาให้การตรวจสอบเอกสารใน
ระบบต้องใช้เวลานาน
6) การแก้ปัญหาของทีมงานจากส่วนกลางที่ดูแลระบบค่อนข้างจะล่าช้า
7) แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาระหว่างสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
ของไทยในจีนในบางประเด็นเกี่ยวกับระบบ E–Visa ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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8) ผู้ร้องกรอกข้อมูลผิดหรือกรอกสลับช่องข้อมูล อัปโหลดเอกสารผิด เลือกวีซ่า
ผิดประเภท
9) การเรียกข้อมูลจากระบบโดยหน่วยงานส่วนกลางเพื่อตรวจสอบประวัติยังทาได้
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังมีกรณีที่ประสบปัญหาไม่สามารถเรียกข้อมูลได้อยู่เป็นระยะๆ ซึ่งทางหน่วยงาน
ส่วนกลางจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทาการสแกนข้อมูลหน้าหนังสือเดินทางของผู้ร้อง
และนาส่งทางอีเมลให้กองตรวจลงตราฯ ดาเนินการต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่แล้ว
ยังทาให้ระยะเวลาในการส่งเรื่องตรวจสอบฯ มีความล่าช้าออกไปอีกด้วย
3.3 การสัมภาษณ์/พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.3.1 ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุลที่ดูแลศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุล
และสารสนเทศที่มีส่วนในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน E–Visa ตาม
โครงการ Visa Data Center : VDC (ศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา) พบว่าทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์
บริหารข้อมูลฯ ได้ทาการทดสอบระบบงาน E–Visa ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้
ระบบที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และทาการทดสอบอีกเป็นระยะๆ หลังการใช้งาน โดย
ยอมรับว่าพบปัญหาการใช้งานระบบมาโดยตลอด โดยมีความเสี่ยงเรื่องความเสถียรและความล่าช้า
ของระบบ มีช่องโหว่ที่เกิดจากความหลากหลายของผู้ร้องฯ ปัญหาการชาระค่าธรรมเนียม และความ
ต้องการใช้งานระบบที่ซับซ้อนของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่เพื่อรองรับปริมาณคาร้องฯ
จานวนมาก อีกทั้งยังมีปัญหาเชิงเทคนิคอื่นๆ ที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ตลอดจนความล่าช้าของ
ผู้พัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระทบต่อความมีประสิทธิภาพของการให้การบริการแก่ผู้ร้องฯ และ
การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้ าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงเห็ นควรมีการแก้ไขและปรับปรุงระบบอย่ าง
เร่งด่วน ซึ่งในส่วนของศูนย์บริหารข้อมูลฯ จะทาหน้าที่ประมวลปัญหาและข้อคิดเห็นจากการทดสอบ
ระบบนาเรียนเสนอผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดาเนินการต่อไป
3.3.2 จากการพู ด คุ ย กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก องตรวจลงตราและเอกสารเดิ น ทางคนต่ า งด้ า ว
มีความเชื่อมั่นว่าระบบกาลังได้รับการแก้ไข แต่ต้องใช้เวลา โดยได้มีการจัดทา timeline รายละเอียดงาน
ที่อยู่ระหว่างการปรับแก้ และที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะการเพิ่มความเร็วของระบบ
เครือข่ายและการเชื่อมต่อระบบ Cloud Service เพื่อรองรับปริมาณคาร้องที่มากและมักจะกระจุกตัว
ในช่วง peak time นอกจากนี้ ก็ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในจุดหลักๆ ที่พบเจอตั้งแต่การเริ่มใช้
ระบบที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เช่น การนาระบบ Optical Character Recognition
(OCR) มาใส่ในระบบ E–Application เพื่อให้ระบบสามารถดึงข้อมูลสาคัญของผู้ร้องฯ จากหน้า
หนังสือเดินทางที่ผู้ร้องฯ สแกนเข้าสู่ระบบ เพื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ร้องฯ โดยอัตโนมัติ ซึ่งที่ผ่านมา
ระบบ OCR มีความเที่ยงตรงมากกว่าร้อยละ 80 โดยข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นมาจากความชัดเจนของภาพ
จากการสแกนของผู้ร้องฯ ซึ่งระบบฯ จะแจ้งให้ผู้ร้องฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้อ งก่อน
ไปสู่ ขั้น ตอนถัดไป พร้ อมกับ มองว่านอกจากการแก้ไขระบบแล้ว การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับ
ปัญหาของเจ้าหน้าที่กงสุลก็มีความสาคัญที่จะทาให้งานเดินต่อไปได้
3.3.3 การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กากับดูแลงานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปักกิ่ง สรุปได้ว่าตั้งแต่ได้เริ่มใช้ระบบมาจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงประสบปัญหา
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ในการใช้งานระบบอยู่ โดยทางปักกิ่งก็จะได้มีการรายงานสภาพปัญหาให้กระทรวงฯ ทราบโดยตลอด
เพื่อผู้พัฒนาระบบนาไปปรับปรุงแก้ไขในจุดต่างๆ ทั้งนี้ เริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในระบบ E–Payment
อย่างไรก็ตาม เห็นว่า กระทรวงฯ ควรพิจารณาใช้ช่วงระยะเวลานี้เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season) ประกอบกับมี
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
(Visa on Arrival–VOA) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทาให้ปริมาณงานตรวจลงตรา
จึงยังมีจานวนไม่มาก

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การนาระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะแรกมาใช้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ
นครหนานหนิง แทนการตรวจลงตราแบบเดิมที่ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นคาร้องด้วยตนเอง และไปชาระเงิน
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ธ นาคารนั้ น ยั ง มี ปั ญ หาในหลายๆ จุ ด โดยเฉพาะปั ญ หาด้ า นความเสถี ย รและ
การแสดงผลข้อมูลของระบบ E–Visa ปัญหาด้านฟังก์ชั่นการใช้งานในส่วนต่างๆ ที่อาจจะยังไม่
สมบูรณ์ กระบวนงานในแต่ละขั้นตอนยังมีการสะดุด ขาดความเชื่อมต่อกัน อันมีผลกระทบทาให้
ภาพรวมการใช้งานระบบตามวัตถุประสงค์ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้
4.1.2 ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบน่าจะมีผลมาจากการเตรียมการก่อนที่จะเริ่มใช้
ระบบ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ การสารวจความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ของสานักงานแต่ละแห่งว่ามีความเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ และมีศักยภาพ
พอที่จ ะรองรั บ การติดตั้ งระบบงานใหม่ มากน้ อยเพี ยงใดไม่ได้ ครอบคลุ ม ส านัก งานทุ กแห่ ง ในจี น
ตลอดจนระยะเวลาของการพัฒนาระบบ และการนาระบบมาใช้ค่อนข้างกระชั้น ทาให้การทดสอบ
ระบบ ตลอดจนการฝึกอบรม การสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจในตัวระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตลอดจนผู้ใช้บริการยังไม่มากพอที่จะทาให้เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบได้
อย่างเต็มที่
4.1.3 การรั บ มือกั บ ปั ญหาและวิธีก ารแก้ ไขของระบบทั้งในส่ ว นของผู้ ใช้บ ริการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เริ่มใช้ระบบ มีทีมงานของผู้พัฒนาระบบจากส่วนกลาง
และเจ้าหน้าที่กองตรวจลงตราฯ ที่จะเข้ามาช่วยให้คาปรึกษา ตลอดจนแก้ไ ขปัญหาทางเทคนิคอยู่
ตลอดเวลา โดยมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารระหว่างกัน แต่บางครั้งการสนับสนุนและการแก้ไข
ปัญหาจากส่วนกลางก็มีความล่าช้า และขาดความชัดเจน
4.1.4 ผลของการนาระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะแรกมาใช้ แม้จะยัง
ติดขัดอยู่ในช่วงการปรับปรุงแก้ไข แต่ในอีกด้านหนึ่งก็พบว่าช่วยลดภาระงานและพื้นที่ด้านการจัดเก็บ
เอกสาร เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปริมาณคาร้องในแต่ละวันให้เหมาะสม ลดภาระงานที่ไม่
จาเป็นในการตรวจสอบประวัติฯ ลดภาระการจัดทารายงาน รายการเอกสารประกอบคาร้องฯ ในการ
ขอรับการตรวจลงตราในแต่ละประเภทมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าการแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นปัญหาจะทาให้ระบบมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และสามารถ
นาไปสู่การพัฒนาระบบในระยะที่สองที่จะทาให้การใช้งานระบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
4.1.5 ส่วนงานที่มีปัญหากระจุกตัวมากที่สุดและกดดันเจ้าหน้าที่มากที่สุดคือการรอผล
อนุมัติจากส่วนกลางสาหรับการตรวจสอบประวัติฯ ผู้ร้องฯ ที่ถือหนังสือเดินทางจีนซึ่งถูกจัดให้เป็น
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หนึ่งในกลุ่มคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ และมายื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราวที่จะพานักอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน เนื่องจากไม่มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้แก่ผู้ร้องฯ
ทาให้มีการติดตามสอบถามผลอยู่เป็นประจา และหลายครั้งก็จะกลายเป็นการร้องเรียน ปัจจุบัน มีผู้มายื่น
ขอรับการตรวจลงตราประเภทดังกล่าวจานวนมาก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องดาเนินเรื่องขอตรวจสอบ
ประวัติฯ เฉลี่ยเดือนละ 200 ราย โดยช่วงที่มีปริมาณคาขอมากๆ อาจมีจานวนถึง 1,000 กว่ารายต่อเดือน
4.1.6 ระยะเวลาของการเริ่มใช้ระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสถานกงสุลใหญ่
ณ นครหนานหนิง ยังถือว่าไม่นานมาก โดยอาจยังไม่สามารถประเมินผลหรือสภาพปัญหาที่แท้จริงที่
เกิดจากการใช้ระบบ E–Visa ได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่มีการใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ชั่วคราวของรัฐบาลด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ซึ่งในเบื้องต้น
มีผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้งแต่ 15 พฤศจิ กายน 2561–13 มกราคม 2562 และได้มีก ารขยายออกไปอย่า ง
ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทาให้ปริมาณการตรวจลงตราในช่วงที่มีการใช้มาตรการดังกล่าว
ลดลงไปอย่างมาก ซึ่งไม่ได้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของปริมาณงานที่ควรจะเกิดขึ้นในสภาวการณ์
ปกติ
4.1.7 ผู้บริหารของกระทรวงฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการงานตรวจลงตราและพัฒนางานให้มีความทันสมัย สอดรับกับโลกยุคปัจจุบันที่ห นีไม่พ้นว่า
เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์ก รให้สามารถพัฒนาและดาเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงแต่ในเวลานี้ การริเริ่มนาระบบใหม่มาใช้ยังมีอุปสรรคและ
ความท้าทายที่รออยู่ให้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกไม่มากก็น้อย ซึ่งผู้บริหารก็สนับสนุนให้มีการเร่ง
ดาเนินการ โดยในขณะที่ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาอยู่นี้ การปรับแก้ระบบเพื่อให้มีความเสถียรก็ยังคง
ดาเนินต่อไป โดยอาจมีพัฒนาการในหลายๆ จุดไปบ้างแล้ว ซึ่งผู้ศึกษาก็หวังว่าข้อเสนอแนะต่อไปนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อความพยายามของกระทรวงฯ ที่จะทาให้ภารกิจงานตรวจลงตรามีความก้าวหน้าและ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบาย แผนงาน และการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการงานตรวจลงตราให้มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีความทัน สมัย และมีศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
2) กระทรวงการต่างประเทศเร่งผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับการพัฒนาระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระยะที่สอง ที่จะทาให้
ระบบมีความสมบู รณ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ E–Visa เนื่องจากจะส่งผลให้ สามารถ
ตอบสนองต่อปริมาณงานตรวจลงตราจานวนมากได้ภายในระยเวลาที่เหมาะสม ลดปัญหาแผ่นปะ
ตรวจลงตราไม่เพียงพอ และลดการพึ่งพาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผ่นปะฯ และการใช้บุคลากร
ไปกับการติดแผ่นปะฯ หรือการใช้ตรายางประทับฯ โดยผู้ร้องฯ สามารถกรอกข้อมูลขอรับการตรวจลงตรา
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ออนไลน์ และไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพราะจะได้รับ
แจ้งผลการตรวจลงตราทางอีเมล หากได้รับอนุมัติ ผู้ร้องสามารถพิมพ์ใบที่แจ้ งว่าการตรวจลงตราผ่าน
แล้วเก็บไว้เพื่อใช้แสดงตอนเดินทางเข้าประเทศไทยต่อไป โดยระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจลงตราแล้ว
หรือไม่
3) ในระหว่างที่การแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ยังไม่แล้วเสร็จ
กระทรวงการต่างประเทศควรพิจ ารณาให้ มีการยกเลิ กการลงลายมื อชื่อ /ตราประทับลายมือชื่ อ
ตลอดจนการยกเลิกการประทับตราครุฑในแผ่นปะตรวจลงตรา เพื่อลดภาระงานให้แก่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่หลายแห่งที่ในแต่ละวันมีผู้มาขอรับการตรวจลงตราจานวนมาก ทั้ งนี้ การดาเนินการ
ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าแนวทางปฏิบัติและการควบคุมการตรวจลงตราของระบบ E–Visa ใน
ระยะแรกสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบการตรวจลงตราและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร และ
แผ่นปะตรวจลงตราปัจจุบันได้มาตรฐานของ ICAO ซึ่งมีการบรรจุคุณสมบัติ และลักษณะด้านความ
ปลอดภัยต่างๆ (security features) ที่ไม่อาจปลอมแปลงได้
4) กระทรวงการต่างประเทศควรกาหนดระยะเวลาและแผนงานที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับความเป็นไปได้จริงว่าจะเริ่ม Phase II เมื่อใด (การตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
ไม่จาเป็นต้องติดแผ่นปะตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง) ซึ่งหากต้องใช้เวลา ก็น่าจะมีนโยบายในช่วง
เปลี่ยนผ่านที่จะ outsource ให้เอกชนดาเนินการจัดตั้งสานักงานรับคาร้องการตรวจลงตราแทน
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ดังเช่นหลายประเทศตะวันตกใช้ปฏิบัติในประเทศไทย เพื่อลด
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับการตรวจลงตราได้มากขึ้น และเป็น
มาตรการรองรับภารกิจงานตรวจลงตราที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
1) กรมการกงสุลควรจัดทา workshop ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบ E–Visa ให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยเฉพาะการเข้าไปศึกษาดูงานในทุกขั้นตอนของระบบจาก
ขั้ น ตอนแรกไปจนถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาในแต่ ล ะจุ ด แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อนามาประมวลจัดทาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางานของ
ระบบทั้งระบบให้มีป ระสิ ทธิภ าพสูงสุ ด ซึ่งอาจรวมไปถึงการจัดให้มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่กงสุ ล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกงสุลว่าเขาจะสามารถใช้ระบบใหม่ได้ดี มีความเข้าใจ
ในระบบอย่างแท้จริง และรับรู้ถึงผลประโยชน์จากการใช้ระบบงานที่มีความสมบูรณ์ โดยให้มีการ
กาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ และการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบงานให้ตรงจุด
เพื่อลดการเพิ่มงานที่ไม่จาเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มากที่สุด และคงการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
ตัวอย่างเช่น การกาหนดมาตรฐานของรูปภาพที่ใช้ควรมีความชัดเจนให้ผู้ร้องฯ สามารถปฏิบัติได้ และ
ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับร่วมกันของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ควรลดมาตรฐานลงจน
หน้าที่ในการพิจารณาคุณภาพของรูปถ่ายกลายมาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กงสุล เพราะหากผู้ร้องฯ
จานวนมากนาเข้ารูปถ่ายที่ไม่ได้คุณภาพ ก็จะเป็นปัญหาของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
ในการพิจารณาอนุมัติตรวจลงตราหรือต้องนาเข้ารูปถ่ายที่ได้คุณภาพแทนผู้ร้องฯ เอง หรือ กรณีการ
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พิจารณาให้มีหน้า web application เป็นภาษาจีน หรือ การปรับแก้ให้ระบบสามารถแสดงรายละเอียด
คาร้องให้ผู้ร้องฯ ตรวจสอบก่อนการชาระค่าธรรมเนียม เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจนาไปสู่การปฏิเสธ
การตรวจลงตรา และปัญหาการร้องเรียนจากการที่ผู้ร้องกรอกข้อมูลผิด อัปโหลดเอกสารผิด เลือกวีซ่า
ผิดประเภท โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร้องที่อ้างว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษดี ไม่ศึกษาคู่ มือ กลายเป็นภาระ
ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลพินิจเข้ามาประกอบเพิ่มมากขึ้นว่ากรณีใดที่ควรจะอนุโลม หรือควรจะ
ช่ว ยเหลื อในการอัป โหลดเอกสารที่ถูกต้อ งให้ แทน ทั้งนี้ หากคานึงว่ ากระทรวงการต่างประเทศ
ออกแบบระบบ E–Visa ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่
กาหนดให้ผู้ร้องฯ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลคาร้องฯ ที่ได้ให้ไว้ในระบบฯ โดยเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลผู้ร้องในระบบฯ ได้ ดังนั้น หากผู้ร้องฯ กรอกข้อมูลผิด เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการตรวจลง
ตราได้ทุกกรณี
2) การพิจารณาหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ สานักงานข่าวกรอง
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อปัญหาการอนุมัติคาร้องฯ จาก
ส่ ว นกลางที่ ล่ าช้าและไม่ส ามารถกาหนดกรอบระยะเวลาที่แน่ชั ด เพื่อเร่ง รัดและปรั บปรุงระบบ
การตรวจสอบประวัติของผู้ร้องฯ ที่จัดอยู่ในกลุ่มคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ ที่ประสงค์จะ
พานักในประเทศไทยเกิน 90 วัน ให้สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาการตรวจสอบฯ ที่แน่นอนได้ ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ผู้ ร้ อ งฯ ยื่ น ขอรั บ การตรวจลงตราให้ ถู ก ต้อ งตามวัต ถุ ประสงค์ ที่แ ท้ จริ ง สามารถวางแผน
การเดินทางได้ ลดปัญหาการร้องเรียน และลดแรงกดดันต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้ร้องฯ สามารถทาความเข้าใจกับขั้นตอนการกรอกคาร้องได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการจัดทาคลิป
วีดิ โ อสั้ น ๆ เป็ น ภาษาจี น เพื่ อลดปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ย วกั บข้ อจ ากั ดด้ านภาษา เนื่อ งจากเป็ นสื่ อ ที่
เหมาะสมสาหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน การสาธิต ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถ
ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี และเป็นรูปแบบที่มีความน่าสนใจมากกว่าการจัดทาเป็นคู่มือ เสนอได้
ทั้งภาพและเสียง สามารถทาให้เข้าใจง่าย เนื้อหาข้อมูลเข้าถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว
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