
รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการ
กงสุลของสํานักงานในตางประเทศ : กรณีศึกษาของสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง และสถานกงสุลใหญใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดทําโดย นางสาวเอกจิต  กรัยวิเชียร
รหัส 3004

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ป 2554

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ



รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสํานักงาน
ในตางประเทศ : กรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และ

สถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดทําโดย นางสาวเอกจิต  กรัยวิเชียร
รหัส 3004

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ป 2554
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ

รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยถึง 9 แหง คือ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญอีก 8 แหง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด 22 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 มหานคร  และ 2 เขตบริการ
พิเศษ ซึ่งถือเปนลักษณะเฉพาะพิเศษในการที่ประเทศไทยมีหนวยงานตัวแทนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยในประเทศอ่ืน ๆ
และงานกงสุลถือวา เปนงานที่มีความสําคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และนับวันงานการใหบริการทางดานการกงสุลดังกลาว จะมีความ
ซับซอนมากขึ้น ตามปริมาณงานทางดานกงสุลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชวงหลายปที่ผานมาที่
เศรษฐกิจของจีนมีความเติบโตอยางมากและรวดเร็ว  ทําใหมีคนจีนเดินทางมาทองเที่ยว และทํา
ธุรกิจที่ประเทศไทยเปนจํานวนมาก  โดยในป 2553 มีคนจีนเดินทางมาประเทศไทยกวา 1 ลานคน
ในขณะเดียวกันก็มีคนไทยเดินทางเขามาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้นเชนกัน

ผูศึกษาเห็นวา ปจจุบันการบริหารจัดการงานบริการดานการกงสุลของหนวยงาน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาพรวมยังขาดเอกภาพ และไมเปนระบบที่มีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จึงนาจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
บริการทางดานกงสุลดังกลาว  โดยผูศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะในประเด็นปญหา 3 ประเด็น  คือ
(1) การเชื่อมโยงทางดานขอมูล (2) การเชื่อมโยงทางดานบุคลากร  และ (3) การประชุมระดมสมอง
และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล  โดยอาศัยขอมูลจาก
ประสบการณตรงในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่กงสุล และการกํากับดูแลงานการกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่รักษาการกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง และ
จากการศึกษาสภาพปญหาจากการประสานงานกับเจาหนาที่กงสุลของสถานกงสุลใหญใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 8 แหง  โดยในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดนําแนวคิดเชิงระบบ (System
Concept) และทฤษฎีการศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร (SWOT  Analysis)
มาประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะห  เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
บริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ  และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในภาพรวม

จากผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคสําคัญที่ปจจุบันยังถูกมองขามไป
ไดแก (1) การขาดการเชื่อมโยงทางดานขอมูล  เน่ืองจากไมมีระบบฐานขอมูลกลางทางดานกงสุล
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ที่เปนระบบเฉพาะของสถานเอกอัครราชทูตฯ  และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทําใหไมเห็นภาพรวมของงานทางดานกงสุล  รวมทั้งไมสามารถนําขอมูลมาใชไดทันเหตุการณ
(2) การขาดการเชื่อมโยงทางดานบุคลากร เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่กงสุลบอย และ
การทํางานของเจาหนาที่กงสุลที่เปนการทํางานแยกสวนในแตละสํานักงานในลักษณะการทํางาน
ในแนวด่ิง (vertical) และไมเห็นความสําคัญของการประสานงานกับเจาหนาที่กงสุลของหนวยงาน
อ่ืนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในลักษณะทํางานเปนทีม หรือการแบงปนขอมูล และใชประโยชน
จากขอมูลรวมกัน และ (3) เวทีประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพื่อ
รับทราบปญหาและอุปสรรค รวมทั้งหาแนวทางแกไขรวมกันของเจาหนาที่กงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ยังไมเพียงพอ  ทําใหไมสามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ไดทันเหตุการณ  และยังทําใหขาดการเรียนรูประสบการณการทํางานของหนวยงานอ่ืนที่เปน
ตัวอยางที่ดี (best practice) ที่อาจนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงงานทางดานกงสุลของหนวยงาน
ของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผูศึกษาไดเสนอขอเสนอแนะในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวขางตน จาก
มุมมอง 4 ดาน ตามแนวคิดทางดานการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ไดแก (1) ดาน
การเรียนรู (2) ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน (3) ดานลูกคาหรือผูรับบริการ และ (4) ดาน
การเงินหรืองบประมาณ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) และ
เปาหมาย (Goal) ของการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสลุใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายอ่ืน ๆ เพื่อใหมี
การพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของหนวยงานในสาธารณรัฐประชาชน
จีนในภาพรวมมีเอกภาพ เปนระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจเปนแบบอยางใหแก สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในประเทศที่มีหนวยงานตัวแทนของไทยมากกวา 1 แหง
รวมทั้งนําไปสูการประสานงานและเชื่อมโยงขอมูลทางดานกงสุลกับหนวยงานอ่ืน ๆ ของไทยที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตอไปดวย
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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหของ
คณะอาจารยที่ปรึกษา และบุคคลตาง ๆ ที่ไดใหขอมูลและคําแนะนํา รวมทั้ง ที่ไดมีสวนรวมในการ
ทําใหรายงานน้ีเสร็จสมบูรณ ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ดังน้ี

1. ผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศที่ไดใหโอกาสเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3

2. เอกอัครราชทูตเปยมศักด์ิ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ที่ได
อนุญาตและสนับสนุนใหผูเขียนเขารับการอบรมในคร้ังน้ี รวมทั้งเพื่อนขาราชการ และเจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ทุกทาน ที่ชวยสนับสนุนขอมูลและชวยปฏิบัติภารกิจแทน
ในชวงเขารับการอบรม

3. คณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแก เอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ ชลารักษ ศาสตราจารย
ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล ที่ไดสละเวลาและใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชน รวมทั้งชวยแกไขรายงานน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยดี

4. ผูอํานวยการและเจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
ทุกทานที่ชวยอํานวยความสะดวก และใหความชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ อยางดียิ่ง ตลอดระยะเวลา
การอบรม

5. คุณทองวิไล  ขาววิเศษ  ที่ไดสละเวลาในการชวยจัดพิมพรายงานฉบับน้ี
อยางดียิ่ง

6. พี่ ๆ เพื่อน ๆ และหลาน ๆ ที่เปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ และใหความ
สนับสนุนในทุก ๆ เร่ือง ในระหวางการอบรม
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยถึง 9 แหง ซึ่ง

ไดแก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสลุใหญ อีก 8 แหง  ไดแก สถานกงสุล
ใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว สถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง สถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สถาน
กงสุลใหญ ณ นครซีอาน และสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ซึ่งถือวา เปนลักษณะเฉพาะ
พิเศษจากการที่ประเทศไทยมีหนวยงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยในประเทศอ่ืน ๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญทั้ง 8 แหง มีการแบงเขต
อาณาในพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด 22 มณฑล
5 เขตปกครองตนเอง 4 มหานครที่ขึ้นตอสวนกลาง และ 2 เขตบริหารพิเศษ ดังน้ี

(1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง มีเขตอาณาดูแล 2 มหานครที่ขึ้นตอ
สวนกลาง 9 มณฑล และ 3 เขตปกครองตนเอง ไดแก กรุงปกกิ่ง นครเทียนจิน มณฑลเหอเปย
มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลจ๋ีหลิน มณฑลเหลียวหนิง มณฑลชานตง มณฑลซานซี มณฑล
เหอหนาน มณฑลหูเปย มณฑลชิงไห  เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เขตปกครองตนเอง
ซินเจียง  และเขตปกครองตนเองทิเบต

(2) สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ มีเขตอาณาดูแล 1 มหานคร และ 3 มณฑล
ไดแก นครเซี่ยงไฮ มณฑลเจอเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอันฮุย

(3) สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว มีเขตอาณาดูแล 2 มณฑล ไดแก มณฑล
กวางตุง และมณฑลไหหนาน

(4) สถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง มีเขตอาณาดูแล 3 มณฑล ไดแก มณฑล
ยูนนาน มณฑลกุยโจว และมณฑลหูหนาน

(5) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง มีเขตอาณาดูแล 2 เขตบริหารพิเศษ ไดแก
เขตบริหารพิเศษฮองกง และเขตบริหารพิเศษมาเกา

(6) สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู มีเขตอาณาดูแล 1 มหานคร คือ นครฉงชิ่ง
และ 1 มณฑล คือ มณฑลเสฉวน
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(7) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเซี่ยเหมิน มีเขตอาณาดูแล 2 มณฑล ไดแก มณฑล
ฝ ูเจ้ียน และมณฑลเจียงซี

(8) สถานกงสุลใหญ ณ นครซีอาน มีเขตอาณาดูแล 2 มณฑล คือ มณฑลสานซี
และมณฑลกานสู  และ 1 เขตปกครองตนเอง คือ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

(9) สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง มีเขตอาณาดูแล 1 เขตปกครอง คือ เขต
ปกครองตนเองกวางซีจวง

งานกงสุลถือเปนงานที่มีความสําคัญของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน   เน่ืองจากเปนงานใหบริการ ทั้งในสวนของคนไทย คนจีน และ
คนตางชาติอ่ืน ๆ ที่พํานักและทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีงานหลัก ๆ ไดแก

(1) งานออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางใหแกคนสัญชาติไทยที่พํานัก
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) การตรวจลงตราแกคนจีน และคนตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศ
ไทย ซึ่งถือวา เปนภารกิจหลักของงานบริการทางดานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
และสถานกงสลุใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะสถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ
สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว และสถานกงสุลใหญ  ณ  เมืองฮองกง ซึ่งเปนสํานักงานที่มี
ปริมาณการขอรับการตรวจลงตราเปนจํานวนมากในระดับตน ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญของไทยในประเทศอ่ืน ๆ

(3) งานสัญชาติและนิติกรณ รวมทั้งงานทะเบียนคนไทยในสาธารณรัฐประชาชน
จีน

(4) การคุมครองและดูแลคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  รวมถึงการรักษา
ผลประโยชนของคนไทย และการใหความชวยเหลือคนไทย และนิติบุคคลสัญชาติไทย ไดแก การ
ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก การชวยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกลวงมาทํางาน หรือมีปญหากับ
นายจาง รวมไปถึงการดูแลนักโทษไทย ซึ่งสวนใหญจะเปนคนไทยที่กระทําความผิดจากการ
ลักลอบขนยาเสพติด โดยในปจจุบันมีคนไทยที่ตองโทษคุมขังตามทัณฑสถานตาง ๆ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 89 คน (ตัวเลข ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554)

(5) กงสุลสัญจร ซึ่งเปนโครงการใหบริการดานกงสุลแกคนไทยในมณฑลหรือ
เขตปกครองตาง ๆ ที่ไมมีที่ทําการของสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญต้ังอยู

(6) งานเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
จะไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดการเลือกต้ังในตางประเทศ เมื่อมีการเลือกต้ังในประเทศ
ไทย เพื่อใหคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถใชสิทธิในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาได
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การที่เศรษฐกิจของจีนมีความเติบโตอยางมากและรวดเร็วในชวงหลายปที่ผานมา
และการไปมาหาสูอยางเสรีของชาวจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และของชาวตางชาติที่เดินทาง
เขาสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหชาวจีนนิยมการเดินทางไปตางประเทศ ทั้งไปทองเที่ยวและทํา
ธุรกิจเปนจํานวนมาก และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ทุกป และประเทศไทยก็เปนประเทศที่ชาว
จีนนิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุดประเทศหน่ึง  ในขณะเดียวกันก็มีคนไทยเดินทางเขามาที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งที่เปนนักทองเที่ยว นักธุรกิจนักลงทุน นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งมีคน
ไทยที่มาตกทุกขไดยากในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น โดยเฉพาะคนไทยที่กระทําความผิดจาก
การลักลอบขนยาเสพติด ทําใหงานการใหบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปกกิ่ง และสถานกงสลุใหญ ทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นับวันจะมีความสําคัญ
มากขึ้น และปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานกงสุลดังกลาวขางตน เร่ิมมีความซับซอนมาก
ขึ้น ตามปริมาณงานทางดานกงสุลที่เพิ่มขึ้นดวย

ผูศึกษาเห็นวา การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริการทางดาน
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ทั้ง 8 แหง นอกเหนือจากการปรับปรุงการ
ใหบริการทางดานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญแตละแหง  ซึ่งมีแนว
ปฏิบัติเฉพาะของแตละสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญแลว ควรจะมีการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานบริการดานกงสุลของหนวยงานไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาพรวม
ควบคูไปพรอม ๆ กันดวย เพื่อเปนการสงเสริมประสิทธิภาพการใหบริการทางดานกงสุลของ
หนวยงานแตละแหง และเพื่อใหบริการดานการกงสุลของหนวยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
เอกภาพและเปนระบบ

จากประสบการณตรงในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่กงสุล และการกํากับ
ดูแลงานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่รักษาการกงสุล
ใหญ ณ นครหนานหนิง และจากการประสานงานกับเจาหนาที่กงสุลของสถานกงสุลใหญตาง ๆ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ผูศึกษาพบวา ในปจจุบัน การบริหารจัดการ
งานบริการดานการกงสุลของหนวยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาพรวม ยังขาดเอกภาพ
และไมเปนระบบที่มีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในการที่จะสนองตอบตอปญหาการใหบริการทางดาน
กงสุลที่นับวันจะมีความซับซอนมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตาง ๆ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปญหาในการบริหารจัดการ
ดังกลาว ไดแก

(1) การขาดการเชื่อมโยงทางดานขอมูลในลักษณะระบบขอมูลกลางทางดาน
กงสุลในดานตาง ๆ ที่เปนระบบเฉพาะของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปจจุบัน ขอมูลในภาพรวมทางดานกงสุลตาง ๆ ของสถาน
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เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังเปนการอาศัยขอมูลรวม
หรือขอมูลกลางที่กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวมจากสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญตาง ๆ ทั่วโลก

(2) การขาดการเชื่อมโยงทางดานบุคลากร อันไดแก การประสานงาน และการมี
ปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ที่ไมสม่ําเสมอ
และไมเพียงพอ

(3) การประชุมระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพื่อรับทราบ
ปญหาและอุปสรรครวมกันของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญที่ยังไมเพียงพอ

ผูศึกษาพบวา การที่ขาดความเชื่อมโยงในดานขอมูล และบุคลากรของสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกลาว ในบางคร้ัง
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ และทําใหปฏิบัติงานไมทันตอสถานการณ และเปน
ปญหาที่ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการงานทางดานกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาพรวม ซึ่งการ
ทําการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ก็เพื่อที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงาน
บริการทางดานกงสุลในภาพรวมของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลของปญหาอุปสรรคในงานดานการกงสุล

รวมทั้งปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ   โดยเนนในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานดานการกงสุลในภาพรวม

1.2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการงานดานกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสลุใหญ ทั้ง 8 แหง

1.3 ขอบเขตการศึกษา
เปนการศึกษาโดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการงานการใหบริการ

ทางดานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในภาพรวม โดยเนนการวิเคราะหหนวยงานที่มีปริมาณงานการใหการบริการดานการ
กงสุลเปนจํานวนมาก และประสบปญหาในการปฏิบัติงานทางดานการกงสุลที่คลายคลึงกัน และจะ
เลือกศึกษาในประเด็นปญหา 3 เร่ือง คือ (1) การเชื่อมโยงทางดานขอมูล (2) การเชื่อมโยงทางดาน
บุคลากร  และ (3) การประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน
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1.3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะห
ขอมูล โดยการรวบรวมจากเอกสารการปฏิบัติงานจริง และการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูที่
เกี่ยวของ ไดแก

(1) การเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยขอมูลจากประสบการณตรงในการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเจาหนาที่กงสุล และการกํากับดูแลงานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปกกิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่รักษาการกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง และจากการศึกษาสภาพ
ปญหาจากการประสานงานกับเจาหนาที่กงสุลของสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง
8 แหงดวย

(2) การเก็บขอมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ดานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ทั้ง 8 แหง
โดยเนนสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ที่มีปริมาณการใหบริการทางดานกงสุลเปน
จํานวนมาก

(3) วิธีวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหเน้ือหาแลว จึงสรุปขอมูลเพื่อการกําหนด
เปนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปกกิ่ง และสถานกงสลุใหญทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป

1.3.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใชแนวคิดเชิงระบบ (System
Concept) เขามาชวยในการวิเคราะหปญหา และใชทฤษฎกีารศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคกร (SWOT Analysis) เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในภาพรวม

1.3.3 แนวทางการวิเคราะหขอมูล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา
เพื่อกําหนดแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 ทําใหทราบถึงสภาพปญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการการใหบริการ

ทางดานการกงสุลในภาพรวมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสลุใหญ ทั้ง 8
แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.4.2 ทําใหสามารถกําหนดขอเสนอแนะและแนวทางที่จะพัฒนาการบริหาร
จัดการงานการใหบริการทางดานกงสุลของหนวยงานไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนใหมีเอกภาพ
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.4.3 อาจใชเปนแบบอยางสําหรับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญใน
ประเทศที่มีสํานักงานของไทยมากกวา 1 แหง

1.4.4 ยังสามารถนําไปสูการประสานงานและเชื่อมโยงขอมูลทางดานกงสุลกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ของไทยที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เปนตน



บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา

การพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสลุใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูศึกษาไดนํา
แนวนโยบายกฎหมาย ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวของ มาเปนแนวทางในการวิจัยและวิเคราะห ดังน้ี

2.1 นโยบายของกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศมีวิสัยทัศนในสวนที่เกี่ยวกับงานดานการบริการดานการ

กงสุล คือ การดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ และ
กระจายงานดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม  เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนตาม
นโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”

2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีมาตราที่เกี่ยวของ ดังน้ี
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
มาตรา 6 การบริการกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อใหบรรลุ

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

ตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
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หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ
มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ

เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผล
ความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี

หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา 27 ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง

การ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งน้ี ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการประชาชน

หมวด 7
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนการ

กําหนดแนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้น  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนให
ไดรับการบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรู
สภาพปญหา และแกไขปญหาไดตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

1) สวนราชการที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน  ตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  และประกาศใหประชาชน
ไดรับทราบ  และเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบใหขาราชการของตนมีการปฏิบัติงาน
แลวเสร็จตามระยะเวลาดวย

2) การจัดระบบสารสนเทศ
สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน  เพื่อติดตอสอบถามหรือใชบริการในสวนน้ันได
สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศสวนกลาง เพื่อใหมีการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการ  และจะตองชวยเหลือสวนราชการอ่ืนจัดทําระบบเครือขาย
สารสนเทศ
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2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
การพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมน้ัน

ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย หรือ ก.พ.ร. ได
กลาวถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบราชการไทยในชวงระยะป พ.ศ. 2551 - 2555 โดยแบงเปน
4 ประเด็นหลัก คือ

2.3.1 ยกระดับการใหบริการและการทํางานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

2.3.2 ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ
รวมมือ และสรางเครือขายกับฝ ายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม

2.3.3 มุงสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและ
ความสามารถในการเรียนรู คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ
ตาง ๆ

2.3.4 สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง
ตอประชาชน และตอสังคมโดยรวม

2.4 แนวคิดเชิงระบบ (System Concept)
เปนแนวคิดซึ่งนํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหปญหา ที่จะทําใหเห็นปญหาที่

เกิดขึ้นในระบบไดชัดเจนขึ้น องคประกอบของระบบมีอยู 4 สวน ไดแก
- สวนนําเขา (input) คือ ปจจัยหรือขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ เพื่อใหระบบทํางาน

ไดตามปกติ แลวกอใหเกิดกระบวนการขึ้น
- สวนกระบวนการ (process) คือ การนําเอาปจจัยหรือขอมูลขางตนไปดําเนินการ

เพื่อใหเกิดผลผลิต
- สวนผลผลิต (output) คือ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการสิ้นสุดลง
- สวนปอนกลับ (feedback) คือ การนําเอาผลผลิตที่ประเมินมาพิจารณาถึง

ขอบกพรอง เพื่อจะไดทําการปรับปรุงแกไข
การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ (Analysis of Feedback) เมื่อขั้นตอนของการ

ประเมินผลเสร็จสิ้นลงแลว ก็จะทําใหทราบไดวา ผลที่เกิดขึ้นน้ันเปนไปตามวัตถุประสงคต้ังไวมาก
นอยเพียงใด ถาผลที่เกิดขึ้นน้ันไมเปนไปตามวัตถุประสงคก็ตองทําการวิเคราะหผลหรือยอนกลับ
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มาพิจารณาวา ในการดําเนินงานต้ังแตตนน้ัน มีขอบกพรองอะไรบางในระบบ หรือมีปญหาประการ
ใดบาง ทั้งน้ี เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะไดนําหลักการดังกลาวมาใชวิเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบัน รวมทั้งผลที่เกิดจากการดําเนินงานน้ัน ซึ่งเปน
ปญหาหรืออุปสรรคในงานกงสุลและผลกระทบที่เกิดขึ้น

2.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) หมายถึง การ

วิเคราะหสิ่งแวดลอมหรือปจจัยภายในองคกร คือ จุดแข็ง (Strengths – S) และจุดออน (Weaknesses
– W) และสิ่งแวดลอมหรือปจจัยภายนอก คือ โอกาส (Opportunities – O) และอุปสรรคขอจํากัด
(Threats – T) เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานขององคกร

(1) จุดแข็ง หมายถึง สมรรถนะหรือผลกระทบทางดานบวกที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
ภายในองคกร หรือเปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่องคกร
สามารถทําไดดี ซึ่งจะใชเปนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือคงไว

(2) จุดออน หมายถึง สมรรถนะ หรือความสามารถ หรือผลกระทบทางดานลบ
จากสิ่งแวดลอมภายในองคกร หรือขอเสียเปรียบขององคกรที่ไมสามารถนํามาใชประโยชนในการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในองคกรที่ไมดีหรือไมสามารถ
กระทําไดดี ซึ่งเปนสวนที่องคกรตองแกไข ปรับปรุง หรืออาจตองงดเวนหากไมสามารถแกไขได

(3) โอกาส หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินการ
ขององคกร หรือหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกรที่สงผลดานบวกตอการ
ดําเนินกิจกรรมขององคกร ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถปรับปรุงกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยอาศัยประโยชนจากสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลดานบวก

(4) ขอจํากัดหรืออุปสรรค หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามหรือขัดขวาง
หรือสงผลเสียตอการทํางานขององคกร ซึ่งจะเปนปญหาหรือวิกฤตที่จะบั่นทอนไมใหองคกรบรรลุ
เปาหมายโดยสะดวก

2.6 การกําหนดกลยุทธขององคกร (Strategy Formulation)
การกําหนดกลยุทธเปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและ

อุปสรรคที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  และวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนที่ไดจากการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยองคกรจะตองกําหนดและเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับ
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องคกรที่สุด  ผูบริหารตองพยายามตอบคําถามวาทําอยางไรองคกรจึงจะไปถึงเปาหมายที่ไดกําหนด
ไวได โดยใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรกําหนดเปนกลยุทธ ทั้งน้ี จะตองคํานึงถึง
ระดับที่แตกตางของกลยุทธดวย  โดยแนวทางดังกลาวจะถูกกําหนดจากมุมมอง 4 ดาน ตามแนวคิด
ทางดานการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) คือ

1. ดานการเรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน เชน การฝกอบรมใหความรูเพิ่มเติม
การสรางฐานขอมูลกลางเพื่อการเรียนรูและนําไปใชงาน การสรางวัฒนธรรมองคกร การสรางความ
ภักดีตอองคกร การจัดทําระบบประเมินผล เปนตน

2. ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลา สราง
ระบบ one stop service สรางการทํางานเปนทีม การทํางานทดแทนกันได การทํางานเชิงรุก การลด
คาใชจาย และลดการใชทรัพยากรของหนวยงาน การกํากับดูแล การสรางสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ที่ดี การใชเทคโนโลยีชวยในการทํางาน เปนตน

3. ดานลูกคาหรือผูรับบริการ เชน ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดและ
ผูรับบริการลดขอรองเรียน การกลับมาใชบริการของผูรับบริการกลุมเดิม การเพิ่มผูรับบริการกลุม
ใหม เปนตน

4. ดานการเงินหรืองบประมาณ เชน ความพอเพียงดานงบประมาณ



บทที่ 3
ผลการศึกษา

ในการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ ทั้ง 8 แหง ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหเปนระบบและมีเอกภาพ ผูศึกษาจะเลือกศึกษาเฉพาะในประเด็น
ปญหา 3 ประเด็น คือ (1) การเชื่อมโยงทางดานขอมูล (2) การเชื่อมโยงทางดานบุคลากร  และ (3)
การประชุมระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน  โดยจะใชหลักการ แนวคิดเชิง
ระบบ (System Concept) มาประยุกตใชในการวิเคราะหปญหา  เพื่อจะทําใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ ซึ่งกลายมาเปนปญหาหรืออุปสรรค
และสงผลกระทบตอการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุล  รวมทั้งจะใชการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อนํามากําหนดเปาหมายทิศทาง
ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธ หรือแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริหารทางดาน
การกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตอไป

3.1 ผลการศึกษาจากแนวคิดเชิงระบบ (System Concept)
3.1.1 การเชื่อมโยงทางดานขอมูล

ปจจุบันระบบขอมูลกลางทางดานกงสุลในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสลุใหญ ทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ยังเปนการจัดเก็บรวมอยูที่กรมการ
กงสุล  กระทรวงการตางประเทศ  โดยที่แตละหนวยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะจัดสงขอมูล
ทางดานการกงสุลในสวนของหนวยงานตนไปยังสวนกลาง คือ กรมการกงสุล ตามที่สวนกลาง
สั่งการมา เชน การนําสงสถิติและรายไดจากการใหการตรวจลงตราในแตละเดือน หรือการสรุปรวม
สถิติในแตละป  และสวนกลางก็จะรวบรวมขอมูลสถิติดังกลาว เขาระบบเปนขอมูลกลางทางดาน
การกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ทั่วโลกกวา 90 แหง

การนําสงขอมูลทางดานการกงสุล เชน ขอมูลเกี่ยวกับการใหการตรวจลง
ตรา หรือรายงานการดําเนินการทางดานกงสุลอ่ืน ๆ  เชน  รายงานการไปเยี่ยมนักโทษคนไทย การ
ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก ปรากฏวา ในการรายงานหรือการสงขอมูลของสถาน
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เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ไปยังสวนกลาง ในบางคร้ังก็มิไดสําเนาเร่ืองหรือรายงาน
ดังกลาวใหหนวยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนดวยกันทราบ

ปญหา
(1) การจัดเก็บขอมูลกลางทางดานการกงสุลในสวนของสถาน

เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยังเปนการสงขอมูลไปจัดเก็บ
รวมอยูที่สวนกลาง คือ กรมการกงสุล  ทําใหไมมีระบบขอมูลกลางที่เปนขอมูลเฉพาะของในสวน
ที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แตละหนวยงานจะสามารถใชประโยชนในการเรียกดูขอมูล
ในสวนของหนวยงานตน หรือขอมูลในภาพรวมของหนวยงานตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) การจัดเก็บขอมูลที่กรมการกงสุล  เปนการเก็บขอมูลรวมทางดานการ
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ทั่วโลก  ไมไดแยกเปนขอมูลทางดานการ
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตางหากเฉพาะ

(3) สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ แตละแหงในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่สงขอมูลทางดานการกงสุลไปยังสวนกลาง  สวนใหญจะเปนการจัดสงขอมูลเฉพาะ
เมื่อสวนกลางสั่งมา  หากไมมีการสั่งการ  ก็มักจะไมมีการจัดทําขอมูลดังกลาว

(4) การจัดเก็บขอมูลทางดานการกงสุลยังเปนการจัดเก็บแยกสวน  กระจาย
ตามสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ แตละแหง  และการจัดเก็บก็ขึ้นอยูกับระบบการ
จัดเก็บขอมูลแตละแหง  และขึ้นอยูกับตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามแตละ
หนวยงาน

(5) มีหลายกรณี ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ บางแหง
จะรายงานหรือจัดสงขอมูลไปใหเฉพาะสวนกลาง คือ กรมการกงสุล โดยไมไดสําเนาเร่ืองใหสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ อ่ืน ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลกระทบ
(1) การขาดระบบขอมูลกลางเฉพาะของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถาน

กงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหไมเห็นภาพรวมเกี่ยวกับการบริการทางดานการกงสุล
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนเร่ืองสําคัญ เพื่อประโยชนในการพิจารณาดําเนินการ หรือ
กําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาทางดานการกงสุล

(2) การที่ระบบจัดเก็บขอมูลยังเปนการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถาน
กงสุลใหญ สงขอมูลตรงไปยังสวนกลาง  และในบางคร้ัง ไมไดสําเนาหรือสงขอมูลดังกลาวให
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สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ อ่ืน ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทําใหขาดการ
เชื่อมโยงทางดานขอมูลดังกลาว ระหวางสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน หากการจัดเก็บขอมูลของเจาหนาที่กงสุลในสํานักงานใดไมดี  ก็จะเกิด
ภาวะการที่ไมสามารถสืบคน หรือไมมีขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับตน  และตองเปนการรองขอ
ขอมูลกลับไปที่สวนกลาง  ซึง่เปนการเพิ่มขั้นตอน และไมสะดวกที่ตองยอนกลับไปพึ่งพา
สวนกลาง  เพื่อขอดูขอมูลของหนวยงานตนเอง  ทําใหไมสามารถนําขอมูลทางดานการกงสุลมาใช
ประโยชนไดอยางสะดวก และไมทันตอเหตุการณ และเกิดสถานการณในลักษณะสวนกลาง
ทราบเร่ือง แตหนวยงานในพื้นที่ไมทราบเร่ืองของตนเอง

3.1.2 การเชื่อมโยงทางดานบุคลากร
ระบบของกระทรวงการตางประเทศในการใหขาราชการออกไปประจําการ

ที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ในตางประเทศตามวาระ  ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงตัว
เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญตาง ๆ รวมทั้งเจาหนาที่กงสุล
ตลอดเวลา  และชวงเวลามาประจําการและครบวาระการประจําการก็แตกตางกัน  โดยตามวาระ
ปกติ  ขาราชการจะมีวาระการประจําการและปฏิบัติหนาที่กงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถาน
กงสุลใหญ ประมาณคราวละ 4 ป  ซึ่งในกรณีของเจาหนาที่กงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  และ
สถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เชนเดียวกัน  นอกจากน้ี  ในบางคร้ัง หากผูนําของ
หนวยงาน คือ เอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญ มีนโยบายใหขาราชการหมุนเวียนสลับหนาที่
ปฏิบัติงานกันเปนระยะ ๆ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมทั้ง เจาหนาที่กงสุล
ในชวงการประจําการ 4 ปดังกลาวดวย เชน กรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ในชวงที่
ผูศึกษาประจําการต้ังแตป 2540 ถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่กงสุลถึง 3 คร้ัง

เจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบปะกันอยางเปนทางการ เฉพาะในการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก
ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการตางประเทศ ปละ 1 คร้ัง  หรืออาจพบกันในการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งไมไดจัดขึ้นบอยนัก  และชวงเวลาการประชุมก็ไม
แนนอน  ขึ้นอยูกับความพรอมและความสะดวกของเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ  อยางไรก็ตาม
ในการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลกประจําป  ในบางคร้ัง  เจาหนาที่กงสุลที่ปฏิบัติหนาที่ทางดาน
กงสุลมา ก็อาจไมไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม  หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่กงสุล
หรือในบางสถานกงสุลใหญ ตัวกงสุลใหญเองประสงคจะเขารวมการประชุมดังกลาว แทน
เจาหนาที่กงสุล ซึ่งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยตรง  นอกจากน้ี ในการประชุมเอกอัครราชทูต และ
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กงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน บางคร้ัง เจาหนาที่กงสุลอาจไมไดรับมอบหมายใหเขารวม
ประชุมดวย เน่ืองจากวาระการประชุมอาจจะเปนเร่ืองอ่ืน ๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ หรือ
วัฒนธรรม โดยไมมีประเด็นสําคัญทางดานงานกงสุลที่จะหารือรวมกัน

ปญหา
(1) การเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่กงสุลบอย ตามวาระการประจําการ และ

ตามนโยบายการหมุนเวียนหนาที่  ทําใหการเชื่อมโยงทางดานบุคลากร ซึ่งจะเปนการสรางเครือขาย
ในการติดตอประสานงาน และรวมมือกันระหวางเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
สถานกงสุลใหญ ทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขาดความตอเน่ือง ทําใหตองมีการทํา
ความรูจักคุนเคย และสรางความสนิทสนม เพื่อประโยชนในการประสานงานระหวางกันอยู
ตลอดเวลา  และหากเจาหนาที่มีทัศนคติในการทํางานในลักษณะตางคนตางทํา  ทําใหเปนปญหา
สําคัญในการติดตอประสานงานกันระหวางเจาหนาที่กงสุล

(2) เวที หรือกรอบการประชุมที่จะเปนโอกาสใหเจาหนาที่กงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดพบปะหารือรวมกัน ไดแก
การประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลกประจําป ถือวา นอยมาก เน่ืองจากเปนการพบปะหารือกันปละ
คร้ัง และหากเจาหนาที่กงสุลผูปฏิบัติงานไมไดเขารวมการประชุมดังกลาว  โอกาสที่จะพบปะหารือ
เพื่อสรางความรูจักคุนเคย และระดมสมอง เพื่อหารือในปญหาทางดานการกงสุลตาง ๆ ก็เกือบจะ
ไมมี นอกจากน้ี ในการประชุมเอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
บางคร้ังก็อาจจะไมมีวาระการประชุมที่พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นทางดานการกงสุล

ผลกระทบ
(1) หากเจาหนาที่กงสุลไมรูจักคุนเคยกัน หรือไมเคยพบปะหารือ รวมทั้งไม

มีการสรางเครือขายเชื่อมโยงกัน  ก็มีแนวโนมที่จะทําใหไมมีการประสานงานกันในระดับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานทางดานกงสุลมักจะมีปญหา หรือสถานการณเฉพาะหนาที่ตอง
แกไขใหทันทวงที  การมีการเชื่อมโยงระหวางบุคลากรจึงเปนเร่ืองสําคัญ

(2) งานกงสุล เปนงานที่ตองอาศัยทักษะและประสบการณการทํางาน ซึ่ง
ผูที่จะมาปฏิบัติงาน ตองไดรับการอบรมเปนการเฉพาะ แมจะมีคูมือการปฏิบัติงานดานกงสุลที่
กรมการกงสุลจัดทํา  แตในบางคร้ังการตองแกไขปญหาเฉพาะหนาในบางเร่ือง การอาศัยแตขอมูล
ในคูมือปฏิบัติงานอาจจะไมเพียงพอ  แตอาจตองอาศัยคําแนะนําจากผูที่ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ในพื้นที่  หากไมมีการเชื่อมโยงทางดานบุคลากรระหวางกันอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ  อาจเกิด
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กรณีเจาหนาที่กงสุลดําเนินการแกไขปญหาในบางเร่ืองตามลําพัง  โดยไมมีการหารือ หรือขอ
คําแนะนําจากเจาหนาที่กงสุลอ่ืน ที่มีประสบการณมากกวา หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ผลการ
ดําเนินการดังกลาวก็จะสงผลกระทบตอสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ แหงอ่ืนดวย

3.1.3 การประชุมระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน
การประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานระหวาง

เจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ ทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนสิ่งจําเปน แตในปจจุบัน การทํางานของเจาหนาที่กงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ยังอยูในลักษณะแยกสวนกันทําในแตละสํานักงาน  ใน
ลักษณะแนวด่ิง (vertical) ในขณะที่การบริการดานการกงสุล นับวันจะมีความซับซอนเชื่อมโยงถึง
กันและกันมากขึ้น  ปญหาที่เกิดขึ้นกับหนวยงานหน่ึง จะสงผลกระทบตออีกหนวยงานหน่ึง และ
การแกไขปญหาอาจจะไมสามารถแกไขไดเบ็ดเสร็จโดยลําพังในหนวยงานเดียวได แตตองมีการ
แกไขปญหารวมกันอยางบูรณาการ  โดยอาศัยการประสานงานและหารือรวมกันกับหนวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวของ  และแนวทางแกไขปญหาของหนวยงานหน่ึง  อาจเปนตัวอยางที่ดีที่หนวยงานอ่ืนสามารถ
นําไปปรับใชกับหนวยงานของตนได

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน เวทีสําหรับการระดมสมอง และการหารือเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถาน
กงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ถือวามีนอยมาก และไมเพียงพอ  ซึ่งเวทีที่หารือที่มีอยู
ไดแก การประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก ซึ่งจะจัดเพียงปละ 1 คร้ัง และวาระการประชุมก็เปนการ
ประชุมในประเด็นที่เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่กงสุลจากสถานเอกอัครราชทูต และสถาน
กงสุลใหญ ทั่วโลก  แมจะมีวาระที่เปนการประชุมกลุมยอยเฉพาะของเจาหนาที่กงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน แตก็ถือวาไมเพียงพอ
นอกจากน้ี อาจจะมีการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน แตการ
ประชุมดังกลาวไมไดจัดเปนประจํา  เพราะขึ้นอยูกับความพรอมและความสะดวกของ
เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ เปนสําคัญ  และในการประชุมดังกลาว ก็อาจจะไมมีวาระที่จะหารือ
ในเร่ืองการกงสุล

ปญหา
(1) กรอบการประชุมที่มีอยู ไมไดเปนเวทีเฉพาะสําหรับการหารือการแกไข

ปญหาการบริการดานการกงสุลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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(2) การมีเวที หรือกรอบการประชุมหารือไมเพียงพอ ทําใหเจาหนาที่กงสุล
มีโอกาสนอยที่จะระดมสมอง หรือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานระหวางกัน ทําใหไมมี
แรงจูงใจที่จะติดตอประสานงานกัน

ผลกระทบ
(1) จากภาวะปจจุบันที่เวทีการหารือทางการไมเพียงพอ ทําใหปญหาที่ควร

มีการหารือรวมกัน หรือมีการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางแกไขในเวลาที่สมควร ก็อาจจะตองรอจน
มีการประชุมประจําป

(2) การขาดเวทีหรือกรอบการประชุมเพื่อหารือหรือระดมสมอง ทําใหขาด
การเรียนรูประสบการณการทํางานของหนวยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทําใหไมมีโอกาสไดเรียนรูแนว
ทางแกไขปญหาที่เปนตัวอยางที่ดี (best practice) ของหนวยงานอ่ืน ประกอบการทํางานของแตละ
หนวยงานในลักษณะแนวด่ิง (vertical) ทําใหเจาหนาที่ไมมีความสนใจที่จะเรียนรูประสบการณการ
ทํางานของหนวยงานอ่ืน  ซึ่งอาจจะเปนประโยชนในการนํามาปรับใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
งานของหนวยงานตนได  หรือปญหาที่กําลังมีความสําคัญมากในปจจุบัน คือ การที่คนจีนมาขอรับ
การตรวจลงตราเปนจํานวนมากในชวงปที่ผานมา  ซึ่งทําใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
และสถานกงสลุใหญ บางแหง เชน เซี่ยงไฮ กวางโจว และฮองกง  มีภารกิจในงานดานการตรวจ
ลงตราเพิ่มขึ้นอยางมาก  ทําใหมีความคิดที่จะวาจางบริษัทเอกชนเขามาชวยดําเนินการในการแบง
เบาภาระในเร่ืองการใหการตรวจลงตราในลักษณะ outsourcing ซึ่งเร่ืองทํานองน้ี เปนเร่ืองสําคัญที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ หลายแหงเผชิญปญหาน้ีอยู ที่ควรจะมีการหารือ
และระดมสมอง เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาน้ี  แตปจจุบันจะเปนเฉพาะการสั่งการของ
สวนกลาง คือ กรมการกงสุลจะมีโทรเลขสอบถามขอคิดเห็นมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
สถานกงสุลใหญ แตละแหง และสวนกลางก็เปนผูตัดสินใจในการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว
ทั้ง ๆ ที่เปนปญหาในพื้นที่ คือ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

3.2 ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
หลังจากไดศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการบริหาร

จัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ทั้ง 8 แหง ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหเปนระบบและมีเอกภาพ โดยเนนการศึกษาประเด็นปญหา 3 ประเด็น
คือ การเชื่อมโยงทางดานขอมูล  การเชื่อมโยงทางดานบุคลากร และการประชุมระดมสมอง และ
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แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน  โดยใชหลักการแนวคิดเชิงระบบแลว ผูศึกษาจะไดวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุล
ใหญ ทั้ง 8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน
(Weaknesses) และสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน ไดแก โอกาสที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
(Opportunities) และอุปสรรคที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Threats) จะทําใหสามารถทราบจุดยืนหรือ
สถานะปจจุบันของหนวยงาน และสามารถกําหนดเปาหมายทิศทางของหนวยงานในอนาคต  ซึ่งจะ
นําไปสูการกําหนดกลยุทธหรือแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการ
กงสุล ไปสูจุดหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางชัดเจน

3.2.1 สรุปผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน
จุดแข็งของหนวยงาน (Strengths)
(1) การมีหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยถึง 9 แหง กระจายทั่วทุก

ภูมิภาคของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยครอบคลุมภูมิภาคที่เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ ซึ่งถือวา
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยมากที่สุด  เมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยในประเทศอ่ืน ๆ

(2) แตละหนวยงานมีการบริหารจัดการงานบริการทางดานกงสุลที่เปน
ตัวอยางที่ดี เชน กรณีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ที่นําระบบการใหผูรองชําระ
คาธรรมเนียมการตรวจลงตราโดยผานธนาคาร ซึ่งชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่ในการจัดเก็บ
เงินสด  และลดความเสี่ยงในการที่เจาหนาที่ตองจัดเก็บและนําเงินสดจํานวนมากไปเขาธนาคารเอง
อีกทั้งเปนการปดชองทางการทุจริต  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม เน่ืองจาก
ผูรองเปนผูเสียคาธรรมเนียมการบริการของธนาคารเอง

(3) หนวยงานสวนกลาง คือ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ ให
ความสําคัญ  และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งเปน
ประเทศยุทธศาสตรสําคัญของไทยในดานตาง ๆ  รวมทั้งงานบริการทางดานกงสุล  โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมักไดรับคัดเลือกใหเปน
หนวยงานนํารองในเร่ืองตาง ๆ รวมทั้งงานทางดานกงสุล  และสวนกลางก็ไดใหการสนับสนุน
งบประมาณดวยดีมาโดยตลอด

(4) ขาราชการที่มาประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุล
ใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งรวมทั้งเจาหนาที่กงสุล ไดรับการคัดสรรมาจากกระทรวงฯ
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เปนอยางดี โดยเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ และมีความรับผิดชอบอยางดี  รวมทั้งกรมการกงสุล
ไดจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของขาราชการที่มาปฏิบัติหนาที่กงสุล รวมทั้งการจัดการ
ประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลกเปนประจําทุกป

(5) การมีระบบการตรวจราชการของกระทรวงการตางประเทศ โดย
กระทรวงฯ ไดแตงต้ังคณะผูตรวจราชการเพื่อใหตรวจราชการสวนราชการในตางประเทศ ซึ่ง
รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย โดยจะมีการ
ตรวจสอบการบริหารงานในดานตาง ๆ ไดแก การตรวจการประเมินประสิทธิภาพ การควบคุม
ภายใน การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและงบเดือน การบริหารการคลัง การดําเนินงานกงสุล การ
บริหารบุคคล และการบริหารทรัพยสิน ซึ่งการตรวจราชการดังกลาวมีประโยชนอยางมาก โดย
ไดชวยในการดําเนินงาน  และแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสลุใหญไดเปนอยางดี

จุดออนของหนวยงาน (Weaknesses)
(1) ระบบ e-Consular ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลกลางของกรมการกงสุล  ซึ่ง

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีนใชอยูดวยน้ัน  ยังใชงานได
ไมเต็มระบบ นอกจากน้ี  ระบบการจัดเก็บขอมูลทางดานกงสุลตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสลุใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังเปนการปอนขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสลุใหญไปยังสวนกลางที่กรมการกงสุล ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลทางดานกงสุลจาก
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญทั่วโลก  และไมมีระบบฐานขอมูลกลางเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) ปจจุบัน เวทีสําหรับการพบปะหารือและระดมสมองระหวางเจาหนาที่
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไมเพียงพอ
เพราะจะพบกันเพียงปละ 1 คร้ัง ในการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก  และยังไมมกีารประชุม
หารือระหวางเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนการเฉพาะ  นอกจากน้ัน แมจะมีการพบปะหารือในการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน  แตบางคร้ังก็ไมมีการหารือในเร่ืองงานกงสุล

(3) ทัศนคติของตัวเจาหนาที่ปฏิบัติงาน หรือทัศนคติของผูนําองคกร คือ
เอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญ ไมเห็นความสําคัญของงานกงสุล  แตจะใหความสําคัญกับงาน
วิชาการดานอ่ืน ๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ หรือสารนิเทศ ทําใหเจาหนาที่กงสุลไมมีความ
กระตือรือรนที่จะปรับปรุงงานของตนใหมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง ยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่
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กงสุลบอย  ตามวาระการประจําการในตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่ตามนโยบาย
ของผูนําหนวยงาน ทําใหการปฏิบัติงานดานกงสุลขาดความตอเน่ือง

(4) การทํางานของเจาหนาที่กงสุลยังเปนลักษณะการทํางานในแนวด่ิง
(vertical) โดยเปนการทํางานแยกสวนในแตละสํานักงาน  และไมเห็นความสําคัญในการทํางาน
ประสานกับเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญอ่ืน ๆ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในลักษณะการทํางานเปนทีม หรือการแบงปนขอมูล และใชประโยชนจากขอมูล
รวมกัน

3.2.2 สรุปผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน
โอกาสที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Opportunities)
(1) สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกถึง

1.3 พันลานคน และเปนประเทศที่มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และกําลังกาวขึ้นเปน
มหาอํานาจของโลกในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจซึ่งเติบโตอยางรวดเร็ว และนโยบาย
เปดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนทําใหมีคนจีนเดินทางไปตางประเทศ ทั้งไปทองเที่ยว และ
ทําธุรกิจ เปนจํานวนมาก  และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทุกป และประเทศไทยเปนประเทศที่
คนจีนนิยมมาทองเที่ยวมากที่สุดประเทศหน่ึง โดยในป 2553 มีคนจีนเดินทางมาประเทศไทยกวา
1 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับ 2 ของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทย รองจาก
นักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย  ทําใหงานการใหบริการทางดานกงสุล โดยเฉพาะการใหการ
ตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความสําคัญขึ้นอยางมาก

(2) จากการที่มีคนจีนเดินทางมาประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทําใหสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนหนวยงานที่ทํารายไดจาก
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราสูงในระดับตน ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ ในประเทศอ่ืน ๆ

(3) ความสัมพันธอันดีและใกลชิดระหวางประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทําใหการประสานงานและความรวมมือระหวางสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถาน
กงสุลใหญ ของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับหนวยงานของจีนที่เกี่ยวของกับงานดานการ
กงสุล เปนไปดวยดี

(4) ภาคเอกชนของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน บริษัทของไทย
ที่มาทําการคาการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือรานอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชน



21

จีน รวมทั้ง กลุมนักเรียนนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งอยูในเมืองหรือมณฑลที่ไมมี
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญต้ังอยู ถือเปนเครือขายคนไทยที่สําคัญที่มีสวนชวย
สนับสนุนงานทางดานกงสุล  เชน การใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก

อุปสรรคที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Threats)
(1) การที่มีผูขอรับการตรวจลงตรา โดยเฉพาะคนจีนเพิ่มขึ้นเปนจํานวน

มาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญของจีนที่มีวันหยุดยาว เชน วันตรุษจีน วันชาติจีน ซึ่งจะมีผู
ขอรับการตรวจลงตราแตละวันเพิ่มขึ้นหลายเทาตัวกวาในชวงปกติ  และมีแนวโนมวา จํานวนคน
จีนที่มาขอรับการตรวจลงตราจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหเปนภาระหนักของสถานเอกอัครราชทูต และ
สถานกงสุลใหญหลายแหงที่ตองมีการระดมกําลังคน  และทรัพยากรที่จะรองรับปริมาณการขอรับ
การตรวจลงตราที่เพิ่มขึ้นอยางมากดังกลาว

(2) ปจจุบันมีคนไทยที่เขามาทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางผิด
กฎหมายมากขึ้น โดยเฉพาะคนไทยที่เดินทางเขาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชการตรวจลงตรา
ประเภทนักทองเที่ยว แลวมาลักลอบทํางาน โดยเฉพาะหมอนวด และพอครัว ที่นายจางคนจีนไมได
ขอรับการตรวจลงตราเพื่อเขามาทํางาน นอกจากน้ี ยังมีคนไทยที่ลักลอบขนยาเสพติดเขามาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทําใหเจาหนาที่กงสุลมีภารกิจในการใหความชวยเหลือคนไทยเหลาน้ี
เพิ่มขึ้น

3.2.3 สถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม และการกําหนดกลยุทธ
เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง – จุดออน โอกาส – อุปสรรค จากการวิเคราะห

ปจจัยภายในและภายนอกดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายใน  และสภาพแวดลอมภายนอกแลว
จะไดนําจุดแข็ง – จุดออนภายใน มาเปรียบเทียบกับ โอกาส – อุปสรรคจากภายนอก เพื่อดูวา
องคกรกําลังเผชิญสถานการณเชนใด และภายใตสถานการณเชนน้ัน องคกรควรจะทําอยางไร
โดยทั่วไปในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดังกลาวน้ี องคกรจะอยูใน
สถานการณ 4 รูปแบบ ดังน้ี

สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง – โอกาส) สถานการณน้ีเปนสถานการณที่พึง
ปรารถนาที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก (Aggressive Strategy)
เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใช รวมทั้งฉกฉวยโอกาสตาง ๆ ที่เปดมาหา
ประโยชนอยางเต็มที่
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กลยุทธที่ควรคงไวหรือสงเสริม ตามสถานการณที่ 1 ไดแก
(1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง คงบทบาทในการเปนศูนยกลางใน

การประสานงานเพื่อเชื่อมโยงขอมูลและบุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานทางดานการกงสุลใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนระบบและมีเอกภาพ

(2) การมีคณะตรวจราชการของกระทรวงการตางประเทศมาตรวจราชการ
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 8 แหง

(3) การขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ กับหนวยงานของจีนที่เกี่ยวของกับงานดาน
การกงสุล

(4) การประชุมเพื่อพบปะหารือ และระดมสมองระหวางเจาหนาที่กงสุล
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนการเฉพาะ

(5) สนับสนุนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใหเขมแข็ง  และการจัดกงสุลสัญจรไปยังเมืองหรือมณฑลที่มีคนไทยอยูหนาแนน

สถานการณที่ 2 (จุดออน – อุปสรรค) สถานการณน้ีเปนสถานการณที่
เลวรายที่สุด เน่ืองจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคภายนอก และมีปญหาจุดออนภายในหลาย
ประการ ดังน้ัน ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธการต้ังรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy)
เพื่อพยายามลด หรือหลบหลีกอุปสรรคตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําให
องคกรเกิดความสูญเสียที่นอยที่สุด

กลยุทธที่ตองชะลอ หลีกเลี่ยง หรือยกเลิก ตามสถานการณที่ 2 ไดแก
(1) การแกไขปญหาการใหบริการทางดานกงสุลของหนวยงานหน่ึงที่จะ

สงผลกระทบตอหนวยงานอ่ืน ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน กรณีบางหนวยงานกลับไปใช
การประทับตรายาง ซึ่งไดเลิกใชไปแลว แทนการใชแผนปะ (Visa Sticker) ในการใหการตรวจ
ลงตรา ในชวงขาดแคลนแผนปะการตรวจลงตรา ซึ่งไดสรางความสับสนแกหนวยงานของจีนที่
เกี่ยวของ และทําใหการตรวจลงตราของหนวยงานไทยขาดความนาเชื่อถือ

(2) การจัดกงสุลสัญจรไปยังเมืองหรือมณฑลที่มีคนไทยอยูนอย
สถานการณที่ 3 (จุดออน – โอกาส) สถานการณน้ีองคกรมีโอกาสเปนขอ

ไดเปรียบดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูที่ปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูหลายอยาง
เชนกัน ดังน้ัน ทางออก คือ กลยุทธการพลิกตัว (Turnaround – oriented Strategy) เพื่อขจัดหรือ
แกไขจุดออนภายในตาง ๆ ใหพรอมที่จะฉกฉวยโอกาสตาง ๆ ที่เปดให
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กลยุทธแกไขจุดออน ตามสถานการณที่ 3 ไดแก
(1) ใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง มีบทบาทนําในการเปนศูนยรวม

ขอมูลทางดานกงสุล ที่สถานกงสุลใหญตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสงขอมูลตาง ๆ ให
ควบคูไปกับการสงขอมูลใหกรมการกงสุล

(2) จัดต้ังระบบฐานขอมูลกลางของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุล
ใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนการเฉพาะ

(3) ของบประมาณในการประชุมเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัคร-
ราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการเฉพาะ

(4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานทางดานกงสุลในสวนของสาธารณรัฐประชาชน
จีน

(5) อบรมขาราชการที่มาปฏิบัติหนาที่กงสุล และปลูกฝ ังทัศนคติที่ดีในการ
ทํางานทางดานกงสุล

สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง – อุปสรรค) สถานการณน้ีเกิดขึ้นจากการที่
สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินการ แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลาย
ประการ ดังน้ัน แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ
การแตกตัว หรือขยายขอบขายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่
สรางโอกาสในระยะยาวดานอ่ืน ๆ แทน

กลยุทธทําลายอุปสรรคเพื่อเดินหนา ตามสถานการณที่ 4 ไดแก
(1) การใชวิธีจัดจางในลักษณะ outsourcing มาชวยในชวงที่มีการขอรับการ

ตรวจลงตรามาก เชน การจางนักเรียนไทยมาชวยงานที่ฝ ายกงสุลในชวงดังกลาว
(2) การประชาสัมพันธโดยผานเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ

สถานกงสุลใหญ หรือคูมือคนไทย รวมทั้ง การประชาสัมพันธของสวนกลางที่ประเทศไทย ผานสื่อ
ตาง ๆ เกี่ยวกับผลเสียในการลักลอบเขามาทํางานโดยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยเฉพาะโทษที่รุนแรงในการลักลอบขนยาเสพติดเขามาในสาธารณรัฐประชาชนจีน



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของ

สํานักงานในตางประเทศ : กรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน” ผูศึกษาไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากประสบการณตรงในการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่กงสุล และการกํากับดูแลงานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปกกิ่ง จากเอกสารการปฏิบัติงานจริง และจากการสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนวิเคราะหปญหา โดยนําเอาแนวคิดเชิงระบบ (System Concept) และการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ซึ่งสามารถสรุปปญหาหรืออุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ  และสถานกงสลุใหญ  ทั้ง
8 แหง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน    ไดดังน้ี

(1) การขาดการเชื่อมโยงทางดานขอมูล เน่ืองจากไมมีระบบฐานขอมูลกลาง
ทางดานกงสุลที่เปนระบบเฉพาะของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทําใหไมเห็นภาพรวมของงานทางดานกงสุลในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งไม
สามารถนําขอมูลมาใชไดทันเหตุการณ

(2) การขาดการเชื่อมโยงทางดานบุคลากร  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่
กงสุลบอย และขาดเวทีสําหรับการพบปะหารือ รวมทั้งทัศนคติในการทํางานในลักษณะตางคน
ตางทํา ทําใหไมมีการประสานงานระหวางเจาหนาที่กงสุล ซึ่งสงผลกระทบตองานทางดานกงสุล
ในภาพรวม

(3) เวทีการประชุมระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน เพื่อ
รับทราบปญหาและอุปสรรค รวมทั้งหาทางแกไขปญหาและอุปสรรครวมกันของเจาหนาที่กงสุล
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญยังไมเพียงพอ ทําใหขาดการเรียนรูประสบการณการ
ทํางานของเจาหนาที่กงสุลของหนวยงานอ่ืน รวมทั้งการเรียนรูแนวทางแกไขปญหาที่เปนตัวอยาง
ที่ดี ที่อาจนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงงานทางดานกงสุลของหนวยงานตนใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ

จากการวิเคราะหปญหา โดยนําเอาแนวคิดเชิงระบบ (System Concept) และ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทาง
แกไขปญหาดังกลาว เพื่อจะพัฒนาการบริหารจัดการงานทางดานกงสุลในภาพรวมของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยพิจารณาจากมุมมอง 4 ดาน
ตามแนวคิดทางดานการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) คือ ดานการเรียนรู ดานการ
ปรับปรุงกระบวนการภายใน ดานลูกคาหรือผูรับบริการ และดานการเงินหรืองบประมาณ ดังน้ี

(1) ดานการเรียนรู
- จัดการฝ ึกอบรมงานทางดานกงสุลใหแกเจาหนาที่กงสุล ทั้งขาราชการ

ที่ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่กงสุล และลูกจางทองถิ่นที่ฝ ายกงสุล รวมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางาน หรือการดูงานการปฏิบัติงานการใหบริการทางดานกงสุล เพื่อเปนการ
สรางเสริมประสบการณ โดยใหดูงานที่สถานที่และการปฏิบัติงานจริง  ทั้งที่สวนกลาง คือ กรมการ
กงสุล และทีส่ถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน

- จัดการประชุมระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน
ระหวางเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชน
จีนเปนการเฉพาะ  โดยมีเจาหนาที่จากสวนกลาง คือ กรมการกงสุลเขารวมดวย และควรจัดทุก ๆ
6 เดือน สําหรับสถานที่จัดการประชุม ควรหมุนเวียนจัดตามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
หรือสถานกงสุลใหญที่พรอม โดยอาจจะเลือกสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญที่มี
ตัวอยางการปฏิบัติงานทางดานกงสุลที่เปนตัวอยางที่ดี (best practice) ที่สามารถใหเจาหนาที่กงสุล
อ่ืนไดดูงาน และศึกษาสภาพปญหา เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานตนได เชน จัดที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ซึ่งมี
การใชระบบใหผูรองจายคาธรรมเนียมการตรวจลงตราผานธนาคาร เปนตน หรือสถานกงสุลใหญ
ที่มีปริมาณการขอรับการตรวจลงตราเปนจํานวนมาก เชน เซี่ยงไฮ กวางโจว หรือฮองกง

- ปลูกฝงทัศนคติที่ดีของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองานการใหบริการ
ทางดานกงสุลวา เปนภารกิจที่สําคัญของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ รวมทั้งตอการ
ทํางานรวมกันเปนทีม หรือการใชประโยชนจากขอมูลรวมกันระหวางเจาหนาที่กงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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(2) ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน
- ใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง มีบทบาทนําอยางแข็งขันในการ

เปนศูนยกลางในการประสานงาน และเชื่อมโยงขอมูลและบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสลุใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อใหการปฏิบัติงานทางดานกงสุลเปนระบบ
และมีเอกภาพ ทั้งน้ี โดยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตระหนักถึงความสําคัญในการจัดเก็บ และปรับปรุง
ขอมูลทางดานกงสุลใหทันสมัยอยูเสมอดวย

- มีระบบฐานขอมูลกลางในการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความสะดวก และลดขั้นตอนในการทํางาน โดยสามารถเรียกดูขอมูล
ทางดานการกงสุลในสวนที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดโดยตรง แทนการตองไปสืบคน
ขอมูลจากระบบขอมูลกลางของกรมการกงสุล

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานทางดานกงสุลที่เปนกรณีเฉพาะของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีขอมูลสําคัญ เชน ระเบียบ และขอปฏิบัติในการใหการตรวจลง
ตราแกคนจีน และคนตางชาติในจีน หรือตัวอยางหนังสือรับรองตาง ๆ ที่จะออกไปยังหนวยงาน
ของจีนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

- การจัดต้ังระบบเครือขายชองทางติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในลักษณะการติดตอประสานงานไดทั้ง
กลุม เชน การใช MSN แบบเปนกลุม หรือการใชสื่อสังคมในโลกของอินเตอรเน็ตลักษณะอ่ืน ๆ ที่
สามารถกระทําได ในลักษณะของ facebook หรือ twitter เปนตน

(3) ดานลูกคาหรือผูรับบริการ
- ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทางดาน

กงสุล  ตามคําแนะนําของคณะตรวจราชการของกระทรวงฯ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและความ
พึงพอใจของหนวยงานสวนกลาง

- ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค เพื่อสนองความตองการของ
ผูรับบริการ คือ คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน คนจีนและคนตางชาติอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่มีการขอรับการตรวจลงตราเปนจํานวนมาก โดยการจัดจาง
บุคคลภายนอกมาชวยงานที่ฝายกงสุล เพื่อใหการตรวจลงตรามีความรวดเร็ว และตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ รวมไปถึงการพัฒนาการใหบริการดานกงสุลอ่ืน ๆ ในภาพรวมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการติดต้ังตูรับขอเสนอแนะ เพื่อรับเร่ืองรองเรียนหรือขอเสนอแนะของ
ผูรับบริการ เพื่อนํามาแกไขและปรับปรุงงานใหบริการทางดานกงสุลใหเปนไปตามความตองการ
ของผูรับบริการตอไป
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(4) ดานการเงินหรืองบประมาณ
- จัดหางบประมาณในการจัดต้ังระบบฐานขอมูลกลางในการปฏิบัติงาน

ดานกงสุล โดยเชื่อมโยงขอมูลทางดานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ทั้ง
8 แหง ใหเปนระบบฐานขอมูลทางดานกงสุลเฉพาะของหนวยงาน ในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย
ใหมีผูชํานาญการเปนผูวางระบบ

- จัดหางบประมาณในการจัดการประชุมเจาหนาที่กงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการเฉพาะ

- จัดหางบประมาณในการจัดโครงการกงสุลสัญจรไปยังเมืองหรือ
มณฑลที่มีคนไทยอยูหนาแนน รวมทั้งจัดหางบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
ชุมชนไทยใหเขมแข็ง เชน การจัดงานวันพอ งานวันสงกรานต งานวันลอยกระทง หรืองาน
ปฐมนิเทศนักเรียนไทย ของชมรมนักเรียนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

- จัดหางบประมาณในการจางงาน (Outsourcing) เชน  จางนักเรียนไทย
มาชวยงานที่ฝ ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ  ในชวงที่มีการขอรับการ
ตรวจลงตราเปนจํานวนมาก

4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(ก) การกําหนดทิศทางของหนวยงาน

จากการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  เพื่อทราบ
จุดแข็ง - จุดออน โอกาสและอุปสรรคของหนวยงานแลว ผลจากการศึกษาดังกลาวสามารถนํามา
กําหนดทิศทางของหนวยงาน โดยการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) และเปาหมาย (Goal) ของ
หนวยงาน ดังน้ี

การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศน (Vision) คือ ภาพความสําเร็จที่ตองการในอนาคตขององคกร

ซึ่งในที่น้ี วิสัยทัศนในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก “การบูรณาการการ
บริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนใหเปนระบบ และมีเอกภาพในทุกดาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใหการบริการทางดานการกงสุล”
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การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน (Goal)
เปาหมาย (Goal) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

ขององคกรในภาพรวม เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ซึ่งเปาหมายที่จะชวยใหสามารถไปถึง
วิสัยทัศนของการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถาน
กงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีดังน้ี

(1) สามารถใหบริการทางดานกงสุลที่เปนเอกภาพ และเปนระบบ
เดียวกัน โดยมีการเชื่อมโยงทางดานขอมูล การเชื่อมโยงทางดานบุคลากร และการประชุมหารือ
เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรครวมกันอยางเปนระบบ และโดยสม่ําเสมอ

(2) การนําเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศมาชวยในการจัดต้ังระบบ
ฐานขอมูลกลางที่เปนระบบเฉพาะของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

(3) มีการสรางเครือขายของเจาหนาที่กงสุลที่มีการทํางานเปนทีม และ
มีการประสานงานระหวางกันอยางใกลชิด โดยสม่ําเสมอ

(4) มีการประชุมเพื่อระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานระหวางเจาหนาที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกเหนือจากการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลกประจําป

(5) การบูรณาการการบริหารจัดการงานบริการทางดานการกงสุลของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เปนแบบอยางที่ดีแก
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญในประเทศสํานักงานตัวแทนของไทยมากกวา 1 แหง

(6) สามารถเชื่อมโยงขอมูลทางดานการกงสุลของสถานเอกอัคร-
ราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน กับหนวยงานอ่ืน ๆ ของไทยที่เกี่ยวของ
เชน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนตน

(ข) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายอ่ืน ๆ
ผูศึกษาขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายอ่ืน ๆ เพิ่มเติมบางประการ

ดังน้ี
(1) ในการคัดเลือกขาราชการที่จะมาปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่กงสุล  ควร

จะเลือกผูที่มีวุฒิภาวะ  โดยเฉพาะผูที่มีประสบการณการทํางานที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลใหญ หรือทํางานทางดานกงสุลมากอน  เน่ืองจากฝ ายกงสุลจะมีลกัษณะเหมือนหนวยงานยอย
ในสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ ซึ่งมีลูกจางทองถิ่นเปนผูใตบังคับบัญชาที่ตอง
ปกครองดูแล  รวมทั้งตองควบคุมบริหารงานของฝ ายกงสุลในดานอ่ืน ๆ ดวย  นอกจากน้ี  ผูปฏิบัติ
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หนาที่เจาหนาที่กงสุลควรจะตองเปนผูมีจิตใจพรอมทํางานใหบริการสาธารณะ  โดยเฉพาะงานการ
ใหความชวยเหลือและดูแลคนไทยที่ตกทุกขไดยาก

(2) กอนที่สวนกลาง คือ กรมการกงสุล จะออกมาตรการสําคัญ ๆ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ โดยเฉพาะมาตรการที่จะมีผลกระทบ
สําคัญตามมา  ควรจะตองรับฟงขอคิดเห็นของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเกี่ยวกับ
ผลดีผลเสียในการออกมาตรการดังกลาว  เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการออกมาตรการสําคัญ
ดังกลาวดวย เชน กรณีการออกมาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการใหการตรวจลงตรา
ประเภทนักทองเที่ยว สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่จะเดินทางเขาประเทศไทย ซึ่งรวมทั้ง
นักทองเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย  เพื่อเปนการจูงใจใหนักทองเที่ยวกลับมาทองเที่ยวที่
ประเทศไทย หลังจากเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทย น้ัน จะเห็นวา
มาตรการดังกลาว ใชไมถูกวัตถุประสงคในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เน่ืองจาก
ลักษณะเฉพาะของการขอรับการตรวจลงตราของคนจีนที่ประมาณรอยละ 90 จะเปนการขอรับการ
ตรวจลงตราโดยใหบริษัทนําเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีนดําเนินการให ดังน้ัน ผูที่ไดรับ
ประโยชนจากการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา คือ บริษัทนําเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชน
จีน ไมใชตัวนักทองเที่ยวคนจีน การที่ทางการไทยออกมาตรการน้ี ก็เพื่อตองการสรางแรงจูงใจให
นักทองเที่ยวตางชาติกลับมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย แตโดยขอเท็จจริงแลวแรงจูงใจที่ทําใหมี
นักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยเปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีความมั่นใจในความ
สงบเรียบรอยของสถานการณในประเทศไทย มากกวาการไมตองเสียคาธรรมเนียมการตรวจ
ลงตรา  ในขณะที่ประเทศไทยสูญเสียรายไดจํานวนมหาศาลจากการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาว  การใชมาตรการดังกลาวในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงถือวา เปนผลเสีย จากการ
ที่ประเทศตองสูญเสียรายไดเปนจํานวนมหาศาล และมาตรการดังกลาวก็ไมใชปจจัยสําคัญที่ชวย
สงเสริมการทองเที่ยว

(3) การพิจารณาใชจุดแข็งและโอกาสที่มีในการสงเสริมการดําเนินการเพื่อ
ผลประโยชนของประเทศในดานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากการพัฒนาการบริหารจัดการทางดานกงสุล เชน
การสงเสริมสินคาไทย รวมทั้งการคาการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการดําเนินการ
เชิงรุกในดานวัฒนธรรม

จากการที่มีคนจีนเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทําให
นักทองเที่ยวคนจีนเหลาน้ีรูจักและประทับใจกับสินคาไทย และวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอาหาร
ไทย  และมีความตองการที่จะบริโภคสินคาและวัฒนธรรมไทยดังกลาว  ซึ่งเปนโอกาสดีที่จะมีการ
สงเสริมสินคาไทยที่คนจีนนิยม การเปดรานอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการ
สงออกสินคาประเภทเคร่ืองปรุงอาหารไทยมาสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากน้ี  จากนโยบาย
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เปดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหคนจีนรับขาวสารจากตางประเทศผานสื่อตาง ๆ
เชน โทรทัศน และสื่อทางอินเตอรเน็ตตาง ๆ มากขึ้น ซึ่งรวมทั้งสื่อบันเทิงไทยตาง ๆ เชน
ภาพยนตรไทยและละครทางโทรทัศนของไทยที่มาเผยแพรทางสถานีโทรทัศนของจีน ทําให
ภาพยนตรและละครของไทย รวมไปถึงดารานักแสดงของไทยเปนที่นิยมชมชอบของผูชมคนจีน
โดยเฉพาะกลุมคนหนุมสาว  ซึ่งจะนําไปสูการสงออกสื่อบันเทิงดังกลาวของไทยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยการตกลงซื้อขายระหวางผูประกอบการไทยทางดานการผลิตสื่อบันเทิงไทย
ดังกลาว กับผูประกอบการจีนที่นําสื่อบันเทิงไทยไปเผยแพรในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมการคาการลงทุนของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว ยังเปน
การชวยสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุกในดานวัฒนธรรมของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
อยางดีดวย
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