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ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ระดับอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือรองกงสุลใหญ  

ที่ประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญหากไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยกํากับดูแล
งานดานบริหารสํานักงาน (Head of Chancery : HOC) ข้ึนตรงตอเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต 
หรือตอกงสุลใหญ จะมีหนาที่ชวยดูแลงานการบริหารสํานักงานในภาพรวม เชน งานคลัง งบประมาณ 
พัสดุ ครุภัณฑ สถานที่ อุปกรณ ระบบความปลอดภัย ระบบการจัดการดานตาง ๆ รวมถึงงานบริหาร
บุคลากร ทั้งขาราชการและลูกจาง เชน วินัย ความประพฤติ ความเปนอยู สวัสดิการ ขวัญกําลังใจ 
ความสามัคคี เปนตน 

HOC ยังอาจถูกมอบเปนผูกลั่นกรองงานดานอื่นดวย เชน เศรษฐกิจ การเมือง สารนิเทศ 
วัฒนธรรม และกงสุล กรณีศึกษาน้ีไดจากประสบการณจริงชวงที่ผูศึกษาดํารงตําแหนงรองกงสุลใหญ 
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางมีนาคม 2557–พฤษภาคม 
2560 ซึ่งปฏิบัติหนาที่ HOC และกลั่นกรองงานกงสุล และ ไดเห็นวางานตรวจลงตรามีสวนสําคัญย่ิง
ในการชวยสนับสนุนนโยบายดานการทองเที่ยวไทยที่มุงเนนใหมีชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวไทย
เพื่อสรางรายไดแกประเทศ ขณะเดียวกัน ผูปฏิบัติงานตรวจลงตราตองไมลืมเรื่อง “ความมั่นคง” ของ
ชาติเปนหลักสําคัญในการพิจารณาตรวจลงตราดวย  

การศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่ HOC ควรตองทราบและมีเพื่อขับเคลื่อนงานสูเปาหมายใน
การปฏิบัติงานที่สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ (1) ทักษะดาน
การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร และ (2) ขอมูล แนวทาง การสนับสนุนในเชิงลึก ที่รวดเร็ว  
ทันการณ จากตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยดานการตรวจลงตราและการทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะไมวาจะเปนเรื่องการไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดในการมีความรูเบื้องตน
ดานการบริหาร หรือการไดมีขอมูลเชิงลึกที่ทันการณ ดานการตรวจลงตรา การทองเที่ยว หรือเรื่อง
นักทองเที่ยวจีน ทั้งจากตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย จะเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดการ
พัฒนาบทบาทของ HOC ใหสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานงานกงสุล และตอยอดไป
ถึงการปฏิบัติหนาที่ชวยสงเสริมสนับสนุนงานดานการทองเที่ยวของไทยดวยอีกทางหน่ึง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

โลกในปจจุบันเปนโลกที่มีการแขงขันสูงในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนถึงความเจริญ ความสําเร็จ ศักยภาพ ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ สะทอนถึงความเปนอยูและปากทองของประชาชน และจะเปนสิ่ งที่ชวยขับเคลื่อนให
ประเทศกาวตอไปในทิศทางบวกไดในอีกหลาย ๆ บริบท  

การแขงขันดังกลาวมีปจจัยหลายประการเปนตัวกําหนด ไมวาจะเปนปจจัยภายใน เชน 
คุณภาพของประชากร ความเขมแข็งของโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
ความเขมแข็งของภาคเอกชน หรือปจจัยภายนอก เชน สถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง
ตามแตชวงเวลา สภาวะทางการเงินของโลก ความขัดแยงระหวางประเทศตาง ๆ หรือนโยบายของ
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เปนตน  

ในสวนของประเทศไทยน้ัน สิ่งที่เปนเรื่องหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่
สําคัญประการหน่ึง คือการเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง โดยในแตละปสามารถสราง
รายไดในหลักลานลานบาท สําหรับในป 2560 ขอมูลจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาระบุวา1 
ในชวง 6 เดือนแรก (มกราคม–มิถุนายน)ไทยมีรายไดจากการทองเที่ยว รวม 1.37 ลานลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 6 โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติประมาณ 17.33 ลานคน (เฉลี่ย
เดือนละ 2.8 ลานคน) เปนเงิน 876,000 ลานบาท และจากนักทองเที่ยวไทย 500,000 ลานบาท โดย
นักทองเที่ยวจีนเปนกลุมที่สรางรายไดใหไทยมากที่สุด เปนเงิน 241,247 ลานบาท ตามดวยรัสเซีย 
56,000 ลานบาท และมาเลเซีย 46,000 ลานบาท  

รัฐบาลไทยเองไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวไทยเปนอยางมาก โดยให
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 เปนแผนหลัก
ในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ โดยยุทธศาสตรฯ ระบุวา2 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลแตละประเทศจึงใหความสําคัญกับการสราง
ความสามารถในการแขงขันเพื่อชวงชิงสวนแบงในตลาดโลก ไทยเองตระหนักวาการทองเที่ยวเปน
กลไกหลักของการชวยรักษาเสถียรภาพและขับเคลือ่นประเทศ ปจจุบันไทยประสบความสําเร็จในแง
จํานวนและรายได แตยังมีจุดออนและขอจํากัดดานการพัฒนาสินคาและบริการที่ตองไดรับการแกไข
อยางเรงดวน เพื่อสรางรายไดที่มั่นคง ย่ังยืน และมีการกระจายไปอยางกวางขวาง  

นักทองเที่ยวตางชาติที่จะตองรับการตรวจลงตรากอนเดินทางเขาไทยน้ัน จะตองไป
ดําเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยที่ต้ังอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 97 
                                                
1 ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
2 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560, (กรกฎาคม 2558), ออนไลน. 



2 

แหง ซึ่งถือเปนปราการดานแรกที่ทางการไทยใชเปนจุดคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเขาประเทศไทย 
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ โดยหลัก
จะเปนขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศ หรือที่เรียกวา “นักการทูต” และจะมีการจาง
บุคลากรเพิ่มเติม หรือที่เรียกวา “ลูกจาง” ซึ่งอาจเปนคนไทยหรือคนทองถ่ิน เพื่อเปนทีมในการ
ทํางาน และโดยปรกติ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ซึ่งมีเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ เปน
ผูบริหารสูงสุด จะแตงต้ังขาราชการระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา หรือรองกงสุลใหญ ทําหนาที่เปนผูที่
ชวยกํากับดูแลงาน “ดานบริหารสํานักงาน” (Head of Chancery : HOC)3 โดยข้ึนตรงตอ
เอกอัครราชทูตและอัครราชทูต/ข้ึนตรงตอกงสุลใหญ ภารกิจงานดานบริหารดังกลาวประกอบดวย  
(1) การบริหารการคลังและงบประมาณ และการบริหารพัสดุ รวมทั้งการจัดการดูแลความเรียบรอย
ของสํานักงาน เชน สถานที่ อุปกรณ ระบบความปลอดภัย ระบบการจัดการตาง ๆ โดยรวม และ  
(2) การบริหารบุคลากรและลูกจาง คือขาราชการ และลูกจาง เชน ระเบียบวินัย ความประพฤติ 
ความเปนอยู สวัสดิการ การดูแลทางดานจิตใจ การเสริมสรางความสามัคคี การสรางการมีจิตใจเพื่อ
องคกร เปนตน 

นอกจากภารกิจหลักขางตนแลว HOC อาจไดรับมอบหมายใหมีหนาที่กํากับดูแลงานดาน
อื่นควบคูไปดวย เชน เศรษฐกิจ การเมือง สารนิเทศ วัฒนธรรม หรือกงสุล ซึ่งงานตรวจลงตราที่เปน
สวนหน่ึงของงานกงสุล เปนงานสําคัญที่มีสวนชวยสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวไทย  
ซึ่งโดยทั่วไปจะมุงเนนใหมีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว อยางไรก็ตาม ก็เปนงานที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ตองยึดกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปนหลัก และใหความสําคัญสูงสุดกับการรักษา “ความมั่นคง” ของ
ประเทศ ผานการ “คัดกรอง” นักทองเที่ยวตางชาติที่มาย่ืนขอรับการตรวจลงตรา  

โดยคํานึงถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ผูศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงรองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางมีนาคม 
2557–พฤษภาคม 2560 และไดรับมอบหมายเปน HOC ซึ่งตองกํากับดูแลงานบริหารสํานักงาน 
รวมทั้งไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานกงสุล (งานตรวจลงตรา งานหนังสือเดินทาง งานทะเบียน
ราษฎร งานทะเบียนครอบครัว งานคุมครองผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ) จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวา HOC ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานกงสุลดวยน้ัน จะมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงาน
ที่ชวยสงเสริมหรือสนับสนุนการทองเที่ยวไทยไดอยางไรบาง อะไรที่เปนปญหาอุปสรรค ควรจะไดรับ
การแกไขอยางไร และควรไดรับการสนับสนุนดานใด ๆ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาบทบาท ของ 
HOC ใหปฏิบัติงานไดสอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกเหนือไปจากการที่ตองมีความรูและทักษะดานการบริหารจัดการองคกรและการบริหารบุคคล ซึ่ง
ตัวละครหลักที่มาเกี่ยวของจะประกอบดวย (1) ผูปฏิบัติงานฝายกงสุล ที่มีความทาทาย HOC วาจะ
ทําอยางไรใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีความตระหนักรูในความสําคัญของงานตรวจลงตราที่มีประเด็นเรื่อง 
“กฎระเบียบ” กับ “ความมั่นคงของประเทศ” เปนประการสําคัญ ควบคูกับการใหบริการที่ดี และ  
(2) ประชาชนที่มาติดตอราชการ ทีม่ีความคาดหวังหลากหลายจากสวนราชการ และลักษณะของการ
ติดตองานมีความสุมเสี่ยงที่จะเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันและอาจนําไปสูขอถกเถียงไดงาย 
                                                
3 โดยปรกติจะเปนขาราชการทูตซ่ึงไดรับมอบหมายจากเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ ใหเปนผูรับผิดชอบงาน
บริหารสํานักงานโดยรวม และอาจรวมถึงการกล่ันกรองงานดานอ่ืน ๆ ดวย 
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ในชวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ขางตน ผูศึกษาไดประสบขอเท็จจริงและสภาพปญหาสําคัญ
ประการหน่ึง เกี่ยวกับผูขอรับการตรวจลงตราชาวจีน โดยเฉพาะกลุมที่ขอรับการตรวจลงตราประเภท
ทองเที่ยว (TR) ที่เปนกลุมหลัก และกลุมยอยอื่น ๆ คือ กลุมเพื่อการทํางาน (Non–Immigrant : B) 
ศึกษาเลาเรียน (Non–Immigrant : ED) หรือเพื่อการอื่น เชน ติดตามครอบครัว(Non–Immigrant : 
O) ที่พบหรือเช่ือไดวามีแนวโนมที่จะเดินทางเขาประเทศไทยโดยย่ืนขอรับการตรวจลงตราที่ไมตรงกับ
วัตถุประสงคที่แทจริงของการเดินทางมาประเทศไทย โดยสวนใหญใชวิธีเดินทางเขาไทยในฐานะ
นักทองเที่ยว แตแทจริงมีความประสงคเขามาทํางานในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
เพื่อหาลูทางต้ังรกรากและถ่ินฐานอยางถาวรในไทย จึงเกิดกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาไทย
บอยครั้งจนผิดสังเกต ทั้งน้ี โดยประเมินและพิจารณาจากประวัติการเดินทางเขา–ออกประเทศไทย 
ขอเท็จจริงดานอายุ เพศ อาชีพ พฤติกรรม ฯลฯ ของบุคคลดังกลาว  

จากประสบการณขางตน ทําใหผูศึกษาตระหนักวาในขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริม
ใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในไทยใหมากข้ึนเพื่อสรางรายไดใหประเทศเพื่อเพิ่มเม็ดเงิน 
ในระบบ เพื่อกระจายรายไดสูมือประชาชน และเปนการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของไทยน้ัน 
ในขณะเดียวกัน กลับมีชาวตางชาติจํานวนหน่ึงใชโอกาสจากนโยบายของไทยที่เปดกวางตอนรับ
นักทองเที่ยวตางชาติ แสวงหาประโยชนอยางอื่นที่มิใชเพื่อการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางย่ิง
นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยและบางสวนไมไดเดินทางกลับประเทศ แตกลับหลบหนีหรือแฝงตัว
อยูในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่กลาวขานกันวามีการรวมตัวอยูในชุมชนเดียวกัน 
ทําธุรกิจ ทํามาคาขายในหมูพวกเดียวกัน จนถึงข้ันมีการกลาวในหมูคนไทยวาเสมือนไดเกิด New 
China Town ข้ึนใหม ซึ่งเปนที่เกรงวาเหตุการณน้ีจะสงผลกระทบตอไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
หรือวัฒนธรรม มากนอยเพียงใดหรือไม 

เพื่อเปนการสกัดกั้นบุคคลที่จะเดินทางเขาประเทศไทยโดยมีเจตนามิชอบขางตน ผูศึกษาจงึ
เห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางมากที่สถานทูตและสถานกงสุลใหญของไทยจะตองรูเทาทัน 
ปองกัน คัดกรอง กลุมบุคคลเหลาน้ีต้ังแตตนทาง ตองมีความตระหนักรูในปญหาน้ี และหาทางปองกัน 
แกไข ผานระบบการทํางานของหนวยงานของตน ตลอดจนควรตองมีบทบาทในฐานะเปนตนทางของ
นักทองเที่ยวตางชาติที่จะตองแจงประสานขอเท็จจริง/ปญหา ไปยังตนสังกัด คือกระทรวงการ
ตางประเทศ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ของไทยเพื่อรวมกันแกไขปญหาดวย เพื่อมิใหเกิด
สภาวะ “สายเกินไป” อันอาจนํามาซึ่งปญหาที่สรางความเสียหายตอประเทศไทยมากจนเกินที่จะ
เยียวยา  

ผูศึกษาเห็นวานอกจากการตระหนักรูเทาทันปญหา เรียนรู และสกัดกั้นนักทองเที่ยวที่มี
เจตนาอื่นแอบแฝงในการเดินทางมาประเทศไทยแลว การเตรียมความพรอมของบุคลากร/เจาหนาที่
ของสถานกงสุลใหญที่ปฏิบัติงานตรวจลงตรา เชน ความรูดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การมีทักษะที่
สําคัญในการปฏิบัติงานที่ตองพบปะผูคนจํานวนมากในแตละวัน เชน การจัดการปญหา การเจรจา
ตอรอง ฯลฯ ก็มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อรวบรวมปญหาในการพิจารณาตรวจลงตราแกผูย่ืนขอรับการตรวจลงตราชาวจีน  

ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ที่พบแนวโนมวาหลายรายมีวัตถุประสงคแทจริงเพื่อไปทํางาน
หรือยายถ่ินไปต้ังรกรากในไทย 

1.2.2  เพื่อวิเคราะหถึงบทบาทหนาที่ดานการตรวจลงตราของ HOC และวิเคราะหขอมูล
เชิงลึกของการตรวจลงตรา เพื่อสงเสริมนโยบายทองเที่ยวของไทย โดยมุงเนนหลักการ “กลั่นกรอง
เพื่อความมั่นคงของประเทศ” ควบคูกับการใหบริการที่ดี 

1.2.3  เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะสําหรับการพิจารณาปรับใชในอนาคต  
  

1.3  วิธีการดําเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีศึกษา และขอบเขตการศึกษา 
1.3.1  วิธีดําเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีศึกษา  

1) ใชขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ และสอบถามความเห็นจากบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  

2) ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยเนนการศึกษา
ขอมูลและขอเท็จจริงจากประสบการณของผูศึกษา 

1.3.2  ขอบเขตการศึกษา  
เนนประเด็นปญหาจากประสบการณที่ผูศึกษาไดรับในชวงปฏิบัติหนาที่ HOC เปน

เวลาสามป ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางมีนาคม 2557–
พฤษภาคม 2560 

 
1.4  คําถามในการศึกษา 

จะพัฒนาบทบาทของ HOC ในการกํากับดูแลการตรวจลงตราเพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การทองเที่ยวไทยไดอยางไร 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

โดยที่มีความหลากหลายของประเภทการตรวจลงตรา จึงควรมีการกลั่นกรองอยางเปน
ระบบ โดยนําความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ ทั้งดานองคกรและบุคคลมาวิเคราะหและปรับ
ใชกับปญหาที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานของ HOC ดานการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยว
ตางชาติสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1  รับรูประเด็นปญหาของการบริหารจัดการงานตรวจลงตราแกนักทองเที่ยว และ
สามารถนํามาวิเคราะหหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม  

1.6.2  ชวยสงเสริมบทบาทของ HOC ในการปฏิบัติงานดานตรวจลงตราแกนักทองเที่ยว 
ซึ่งมีสวนสําคัญในการสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยวของไทย 

1.6.3  เปนขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อปรับใชในอนาคต 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การปฏิบัติงานของ HOC ทั้งดานการบริหารสํานักงาน และการกํากับดูแลงานดาน 
การตรวจลงตราน้ัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือการที่ตองเกี่ยวของกับ “คน” ทั้งบุคลากรฝายกงสุลของ
สถานกงสุลใหญเอง ที่ HOC จําเปนตองพูดคุย ทําความเขาใจ ใหนโยบายในการทํางาน สราง
แรงจูงใจที่ดีในการทํางาน เพิ่มพูนทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานที่ตองพบปะผูคนและเผชิญ
ปญหาที่ตองใหตองแกไขตลอดเวลา และทั้งชาวตางชาติที่มาติดตอขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทาง
ไปประเทศไทย ที่เมื่อพบวามีกฎระเบียบในการย่ืนเอกสารหลายขอ ตองเตรียมเอกสารหลายอยาง 
บางรายตองถูกสัมภาษณเพิ่มเติม หลายคนตองกลับไปเตรียมเอกสารมาใหม ตองเดินทางมาหลายรอบ 
ตองรอวันรับเอกสารคืน เหลาน้ี ทําใหเกิดการสอบถามตามมาอีกมากมาย หลายรายตอรอง  
ขอยกเวนการบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ ซึ่งมีทั้งที่เขาใจและไมเขาใจในคําอธิบายของ
เจาหนาที่ ซึ่งในที่สุด มักเกิดเปนขอถกเถียง หนักเบาตางกัน เหลาน้ีเปนสิ่งที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานจริง 
ซึ่ง HOC ในฐานะที่กํากับดูแล จําเปนตองศึกษา เรียนรู และทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ และนําไป
ประยุกตใช ปรับใชกบัผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งกับประชาชนที่มาติดตอราชการ เพื่อใหสถานการณทุก
อยางเปนไปอยางปรกติ เกิดปญหานอยที่สุด ทั้งน้ี มีทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ HOC ควรทําความเขาใจ 
ศึกษา และนําไปปรับใชในภารกิจของตนเอง ดังน้ี 

2.1.1  ทฤษฎีองคการ (Organization Theory)  
แบงออกไดเปนสามทฤษฎี ดังน้ี  
2.1.1.1  ทฤษฎีสมัยด้ังเดิม (Classical Theory) : เปนแนวคิดที่วิวัฒนาการจาก

การปกครองแบบทหาร จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 19 ไดมีนักวิชาการช่ือ แมกซ วีเบอร สรางรูปแบบ
การบริหารในระบบราชการข้ึน และ เฟรดเดอริค เทเลอร สรางรูปแบบการบริหารโดยใชการจัดการ
ทางวิทยาศาสตร ทั้งน้ี ทฤษฎีสมัยด้ังเดิมมีหลักการวา คนเปนเครื่องมือที่ทําใหองคการไปสูจุดหมาย
ปลายทางได 

1)  การจัดองคการแบบราชการ (Bureaucracy) เนนใหเห็นการจัด
องคการที่เปนระเบียบ และองคการแบบราชการในอุดมคติ ตองประกอบดวย  

– ตองมีการแบงงานกันทํา โดยใหแตละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมี
ความชํานาญ  

– ใหยึดถือระเบียบวินัยอยางเครงครัดในการปฏิบัติงานเพื่อมี
มาตรฐานที่เทาเทียมกันและเปนการชวยขจัดพฤติกรรมบุคคลที่แตกตางกันใหสามารถประสานงาน
กันได 
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– สายการบังคับบัญชาตองชัดเจน โดยผูบังคับบัญชาตองมอบหมาย
หนาที่ใหลดหลั่นกันไป 

– บุคคลในองคกรตองไมคํานึงถึงความสัมพันธสวนบุคคล โดยตอง
ทํางานใหดีที่สุดเพื่อเปาหมายขององคกร 

– การคัดเลือกบุคคล การวาจาง ใหข้ึนอยูกับความสามารถและการ
เลื่อนตําแหนงใหคํานึงถึงความสําเร็จในงานและอาวุโส 

ทั้งน้ี องคกรแบบราชการมีจุดออนที่เนนเรื่องขององคการมากกวา
ปญหาของคน และเช่ือวาการที่มีโครงสรางที่รัดกุมแนนอนจะชวยใหบุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เปนไปตามความตองการขององคการได 

2)  การจัดองคการแบบวิทยาศาสตร(Scientific Managemant) เปน
การจัดองคการที่นําเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตรมาวิเคราะหและแกปญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
องคกรใหดีข้ึน โดยเริ่มจากการหาความสัมพันธระหวางงานและคนงานที่ใชการทดลองเปนเกณฑ เพือ่
หามาตรการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คนงานจะถูกพิจารณาวาตองทํางานเพื่อเศรษฐกิจโดย
ละเลยที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ และความตองการในสังคมของกลุมคนงาน เพราะเช่ือวาเงินจะ
ชวยลอใจใหคนทํางานไดดีที่สุด 

2.1.1.2  ทฤษฎีสมัยใหม (Neo–Classical Theory of Organization) : พัฒนา
จากทฤษฎีสมัยด้ังเดิม มีหลักการวาคนเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตขององคกร 
โดยเนนใหเห็นความสําคัญของคนที่ทําหนาที่รวมกันในองคกร ถือวาองคกรประกอบดวยคนที่มี
เปาหมายรวมกัน กลุมคนงานจะมีสวนรวมในการกําหนดผลผลิต ความสัมพันธระหวางบุคคลจะเปน
ปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลตอผลผลิต ใหความสําคัญกับมนุษยสัมพันธ ขวัญกําลังใจเปนสิ่งสําคัญ การ
เขามีสวนรวมในกิจกรรมและการตัดสินใจระหวางผูบริหารและคนงานจะสรางความพึงใจใหทุกฝาย  

2.1.1.3  ทฤษฎีสมัยปจจุบัน (Modern Theory of Organization) : เปนทฤษฎีที่
เนนการวิเคราะหองคการในเชิงระบบ (System Analysis of Organization) มีการพิจารณาองคการ
ในลักษณะสวนรวม มององคกรในลักษณะเคลื่อนไหวและปรับเขากับรูปแบบองคการไดในทุกสภาวะ
แวดลอม มององคการในแบบโครงสรางที่ตองเกี่ยวพันกันและกัน และเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
จะมีการศึกษาพฤติกรรมองคการในแบบใหม ๆ เชน พฤติกรรมศาสตร วิทยาศาสตร การบริหารแบบ
มีสวนรวม การพัฒนาองคกร การควบคุมคุณภาพ เปนตน  

2.1.2  แนวคิดเรื่ององคประกอบขั้นมูลฐานของการบริหาร โดย Henri Fayol 
ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และ

การควบคุม 
2.1.3  ทฤษฎีการจูงใจในการปฏิบัติงานของ Abraham H. Maslow โดย Maslow  

ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไวสามประการ คือ 
1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมสิ้นสุด  
2) ความตองการที่ไดรับการสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 

สิ่งจูงใจของพฤติกรรม คือความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 
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3) ความตองการของมนุษยมีลําดับข้ันตามความสําคัญ น่ันคือ หากความตองการ
ในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในระดับสูงจะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 

2.1.4  ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจของ Herzberg  
เปนทฤษฎีที่ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับองคประกอบที่สนับสนุนความพอใจในการ

ทํางาน (Job Satisfaction) วาประกอบดวยงานที่ปฏิบัติ ความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน 
โอกาสกาวหนาในงาน และความรับผิดชอบ สวนที่สนับสนุนความไมพอใจในการทํางาน (Job 
Dissatisfaction) ประกอบดวย รูปแบบการบังคับบัญชา นโยบายการบริหาร ความสัมพันธระหวาง
บุคคล และเงินเดือนและคาตอบแทน  

  
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  ชุติมา  สิมมา เขียนไวใน “การบริหารแบบมีสวนรวมหรือ Practicipative 
Management” วามีผูใหนิยามของการบริหารแบบมีสวนรวมไวหลายราย คือ  

1) Edward E. Lawler กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมจะกอใหเกิดความพึง
พอใจอยางสูง และสามารถสรางแรงจูงใจไดมากกวาการบริหารแบบเผด็จการ  

2) William P. Anthony กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการบริหารที่
ผูบริหารไดปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งทําใหไดรับรูปญหา สามารถรวมตัดสินใจกับผูรวมงานได 

3) Keith David กลาววา ผูบริหารแบบมีสวนรวมจะเปดโอกาสใหทุกคนไดรวม
เขามาเรียนรูในเปาหมายของกลุม เพื่อสรางความรวมมือตอกัน และผูบริหารจะรวมรับผิดชอบกับ
ผูปฏิบั ติงาน ทั้ ง น้ี Keith David จะเนนเรื่องการมีสวนรวมทางดานจิตใจ (Emotional 
Involvement) มากกวาการเขารวมในรูปแบบกิจกรรม  

4) สมยศ  นาวีการ กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมคือกระบวนการที่ให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เนนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล โดยใช
ความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญในการแกปญหา โดยจะต้ังอยูบนพื้นฐานของการแบงอํานาจ
หนาที่การบริหารใหผูใตบังคับบัญชา 

5) คุณวุฒิ  คนฉลาด กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมเนนใหสมาชิกมีโอกาส
ทํางานรวมกันเปนทีมหรือเปนกลุม เพื่อใหงานสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดผลทางจิตวิทยา 
สามารถสรางขวัญ และกําลังใจในการทํางานของทุกคน 

2.2.2  Frank T. Goodnow เขียนบทความเรื่อง Politics and Administration เนน
เรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบคุณธรรม (Merit System)  

2.2.3  Leonard D. White มีความคิดเชนเดียวกับ Goodnow และเพิ่มใหความสําคัญ
กับการเลื่อนข้ัน วินัย และขวัญกําลังใจ 

2.2.4  สุภางค  จันทวานิช กลาวในการอบรมทางวิชาการ เมื่อ 24–25 เมษายน 2545 
เรื่อง การยายถ่ินระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก วาสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหมีการยายถ่ินอยางกวางขวาง คือ การเกิดการบริการคมนาคมสื่อสารที่ทําใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วข้ึน การแพรกระจายของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูในแตละประเทศที่
ทําใหผูคนสนใจจะเดินทางไปเย่ียมชมหรือพํานักในตางประเทศมากข้ึน (โดยเฉพาะประชาชนจาก
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ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาประเทศอื่น) การเปดเสรีทางเศรษฐกิจและการคาที่ทําใหเกิด
การเคลื่อนยายทุนและแรงงานขามประเทศมากข้ึน ความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ร่ํารวยและประเทศยากจน และความขัดแยงทางการเมืองในบางประเทศ  

  
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ไมวาจะเปนทฤษฎีดานองคการ ดานการบริหาร ดานแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน หรือแนวคิดเรื่องการยายถ่ินระหวางประเทศ เหลาน้ีลวนเปนทฤษฎีและกรอบแนวคิด
ที่สามารถนํามาวิเคราะหปญหาและขอเท็จจริงที่ประสบในการทํางาน ซึ่งจะชวยให HOC มีความ
เขาใจในองคกร ธรรมชาติขององคกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝายกงสุล รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มา
ติดตอราชการหรือมาย่ืนขอรับการตรวจลงตรา และจะสามารถนําไปปรับหรือประยุกตใชในการ
บริหารองคกรของตนเองได ชวยทําใหงานฝายกงสุลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับความรวมมือ
จากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย ไมมีขอขัดแยงทั้งในองคกรและกับประชาชนที่มา
ติดตอราชการ ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายในการสงเสริมนักทองเที่ยวตางชาติใหเดินทางมา
เที่ยวประเทศไทย ซึ่งเปนการสรางรายไดใหประเทศจํานวนมหาศาล  

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาจะรวบรวมขอมูล สภาพขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค และวิเคราะห
สาเหตุ เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานดานการตรวจลงตราแกชาวตางชาติ ชวงที่ผูศึกษา
ปฏิบัติงานเปน HOC และเปนผูควบคุมดูแลงานฝายกงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง เปน
เวลาสามป ระหวางมีนาคม 2557–พฤษภาคม 2560 โดยจะเนนศึกษากลุมชาวตางชาติซึ่งเกือบ
ทั้งหมดเปนชาวจีน ที่มาขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยว (TR) เปนสวนใหญ และมีบางสวนที่
ขอรับการตรวจลงตราประเภททํางาน (Non–Immigrant : B) ศึกษาเลาเรียน (Non–Immigrant : 
ED) หรือเพื่อการอื่น เชน ติดตามครอบครัว(Non–Immigrant : O) ซึ่งผูศึกษาไดพบขอเท็จจริงและ
ความผิดปรกติบางประการที่เห็นวาจะไมสงผลดีตอไทยหากฝายไทยเองไมมีการตรวจสอบ แกไข หรือ
เพิ่มความระมัดระวังอยางจริงจัง ดวยเหตุที่สถานกงสุลใหญฯ เปนจุดคัดกรองจุดแรกที่ทําหนาที่
ตรวจสอบบุคคลตางชาติที่จะเดินทางเขาประเทศ จึงจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหดีที่สุด โดยยึด
กฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อกรองคนที่มีปญหาหรือมีแนวโนมวาจะเขามาสรางความ
เสียหายตอประเทศ มิใหเดินทางเขาประเทศไทยและมากอปญหาที่กระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรมของไทย  

  
3.1  สถิตินักทองเท่ียวท่ีรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ป 2557–
พฤษภาคม 2560 

นครหนานหนิงเปนเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกวางซีจวง ต้ังอยูทางตอนใตของจีน 
ใกลกับมณฑลกวางตุงและเกาะไหหลํา โดยอยูไมไกลจากไทยนัก สามารถเดินทางดวยเครื่องบิน
โดยสารพาณิชยดวยระยะเวลาเพียง 2 ช่ัวโมง ไทย–กวางซี นอกจากจะมีความสัมพันธดานเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน เหมือนบริบททั่วไปของความสัมพันธไทย–จีนแลว การทองเที่ยวนับเปนอีกมิติ
สําคัญที่ชวยขับเคลื่อนความสัมพันธของทั้งสองฝายไดเปนอยางดี โดยนอกจากไทยจะเปนที่รูจักของ
คนจีนเปนอยางดีโดยทั่วไปแลว ชาวกวางซียังรูจักคุนเคยประเทศไทยเปนกรณีพิเศษเน่ืองดวยมี
ภูมิศาสตรที่ใกลกัน และชนพื้นเมืองที่เปนคนสวนใหญของกวางซีคือชาว “จวง” มีวัฒนธรรมดาน
ภาษาที่คลายกับภาษาไทยทั้งการออกเสียงและความหมาย ทําใหสถาบันการศึกษาไทยและกวางซี  
ทั้งรัฐและเอกชนในหลาย ๆ เมือง มีความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาของทั้ง
สองฝายกันอยางใกลชิดทั้งในระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย โดยหลายสาบันไดมีการจัดทําบันทึก
ความเขาใจ หรือ MOU เพื่อเปนกรอบในการสงเสริม และแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางกันอยางเปนรูปธรรม  

จากเหตุขางตน จึงมีชาวกวางซีจํานวนมากมีโอกาสไดเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาเหลาน้ีมีโอกาสไดมาเรียนที่ประเทศไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง
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สถาบันสองฝายอีกดวย เปนเวลา 1–2 ป ซึ่งผูที่ไดเรียนภาษาไทยเหลาน้ีกลายเปนกลุมคนจีนจาก
กวางซีที่มีโอกาสสูงที่จะไดทํางานในไทยตามบริษัทหางรานตาง ๆ หรือบริษัทนําเที่ยวที่มีลูกคาหลัก
เปนชาวจีน กลายเปนคานิยมที่ทําใหบุคคลเหลาน้ีต้ังเปาหมายที่จะทํางานในไทย เพราะไดเรียนรูและ
สัมผัสถึงขอดีและขอดึงดูดหลายอยางของไทย ทั้งเรื่องยังอยูใกลกวางซี ใชเวลาเดินทางโดยเครื่องบิน
จากกวางซีเพียงสองช่ัวโมง สภาพบานเมืองมีความกาวหนา ทันสมัย มีอาหาร มีวัฒนธรรมที่ชาวจีนไม
ตองปรับตัวมาก ไมมีการกีดกันเรื่องเช้ือชาติ ผูคนเปนมิตร และสวนใหญจะไดรับเงินเดือนอัตราที่สูง
กวาการทํางานในกวางซ ี

ทั้งน้ี การรูจักประเทศไทยและตองการเขามาทํางานหรือพํานักในไทย มิใชเกิดข้ึนเฉพาะใน
หมูชาวกวางซีที่มีโอกาสไดเรียนภาษาไทยหรือมีโอกาสมํานักในไทยชวงเรียนภาษาไทยเทาน้ัน แตยัง
รวมถึงชาวกวางซีทั่วไปอีกดวย  

สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง เปดทําการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยกอนน้ีได
เปดเปนสํานักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 โดยในปแรก ๆ จํานวนผูขอรับ
การตรวจลงตรามีปริมาณไมถึงปละหน่ึงรอยราย แตก็มีอัตราการปรับตัวเพิ่มข้ึนทุกป สําหรับในชวงที่
ผูศึกษาปฏิบัติหนาที่ มีสถิติการตรวจลงตรา ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 1  สถิติจํานวนการตรวจลงตราทุกประเภท ป 2557–2560 สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง 
 

ป นักทองเท่ียว 
(ราย) 

รายได 
(บาท) 

ประเภท
ทองเท่ียว(TR) 

(ราย) 

ประเภทอ่ืน (ราย) 
(TS,Non–B,F,O,ED, 

Courtesy) 
2557 60,267 4,401,000 54,781 5,486 
2558 48,503 62,105,300 42,876 5,627 
2559 63,675 65,044,950 58,465 5,210 
2560 

(ม.ค.–พ.ค) 
72,719 4,410,600 71,430 289 

รวม 245,164 135,961,850 227,552 16,612 
ที่มา: ขอมูลสถิติการตรวจลงตรา สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ป 2557–2560 

 
จากตาราง ปริมาณการตรวจลงตราป 2557 และ 2559 ใกลเคียงกัน แตรายไดแตกตางกัน

อยางมาก เน่ืองจากในป 2557 ชวงเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน ไทยไดยกเวนการเก็บคาธรรมเนียม
การตรวจลงตราประเภททองเที่ยวแกจีนและจีนไทเป ตามมาตรการกระตุนการทองเที่ยว จึงมีรายได
ขาดไปจํานวนมาก สวนในป 2558 ปริมาณลดลงรอยละ 19.51 จากป 2557 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ
ระเบิดที่แยกราชประสงค มีชาวจีนบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนหน่ึง ทําใหนักทองเที่ยวจีนชะลอและ
ยกเลิกการมาทองเที่ยวไทยจํานวนหน่ึง 



11 

 

สําหรับในป 2559 แมปริมาณตรวจลงตราแคในชวง 5 เดือนแรกจะสูงข้ึนอยางมาก แต
รายไดกลับมีจํานวนนอย เน่ืองจากไทยใชมาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมนักทองเที่ยวจีน ซึ่ง
เริ่มต้ังแตเดือนธันวาคม 2559–เดือนสิงหาคม 2560  

ทั้งน้ี ไทยสูญเสียรายไดจากการยกเวนเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราทั้งหมด ดังตาราง
ตอไปน้ี 

  
ตารางท่ี 2  แสดงรายไดจากการยกเวนเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราแกนักทองเที่ยวจีนที่ขาด

หายไปทั้งหมด 
 

ชวงเวลาท่ียกเวน จํานวน 
(ราย) 

รายได 
(บาท) 

9 ส.ค. 57–8 พ.ย. 57 20,918 24,055,700 
ธ.ค. 59–ก.พ. 60 40,789 48,938,438.26 
มี.ค. 60–พ.ค. 60 42,743 51,120,628 

รวม 104,450 124,114,766 
ที่มา: ขอมูลสถิติรายไดที่ขาดหายไปจากมาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมนักทองเที่ยวจีน  
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง  

 
3.2  การจัดการดานบริหาร เพ่ือนําสูการปฏิบัติงานตรวจลงตราท่ีสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเท่ียวไทย 

ในการปฏิบัติงานจริงในชวงเวลาขางตน ผูศึกษาใหความสําคัญเปนลําดับแรกในเรื่องการ
บริหารจัดการ ซึ่งเปนการบริหารในสองดาน คือ  

3.2.1 บริหารทีมงานฝายกงสุล 
ลูกจางฝายกงสุลสวนใหญเปน ผูที่ปฏิบัติงานมานาน หรืออยางนอยก็เปนผูที่

ปฏิบัติงานที่ฝายกงสุลมากอนที่ HOC จะมารับหนาที่ จึงทําใหลูกจางเหลาน้ีมีความเคยชินกับ 
การทํางานตามระบบเดิมที่ HOC คนกอนหนาน้ีวางไว ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากระบบของ 
HOC คนใหม นอกจากน้ี โดยธรรมชาติของมนุษยที่มาจากที่ตางกัน เมื่อตองมาทํางานรวมกัน เปน 
คนแปลกหนาตอกัน ยอมมีประเด็นเรื่องความเปนปจเจกชนเขามาเกี่ยวของดวย คือ ลักษณะนิสัย 
ความประพฤติ แนวคิด ทัศนคติ ฯลฯ เหลาน้ี จึงเปนเรื่องจําเปนที่ HOC ตองใหความสําคัญและหาวิธี
จัดการดูแลเพื่อปรับใหทุกฝายมีความเขาใจตรงกัน 

ผูศึกษาไดจัดกลุมของประเด็นที่ตองเรงจัดการบริหารเปนสามกลุม ดังน้ี 
1) การทบทวนกฎระเบียบที่ตองใชในการปฏิบัติงาน งานตรวจลงตราเปนงานที่

เกี่ยวของกับกฎระเบียบจํานวนมาก ซึ่งมีความออนไหวและเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ  
จึงเปนโอกาสที่จะไดมีการทบทวนองคความรูของลูกจาง ใหมีความทันสมัยเปนปจจุบัน ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอยูเนือง ๆ วิธีการทบทวนทําไดหลายรูปแบบคือ สะสางเอกสารคูมือการตรวจลงตรา
รวมกัน แบงงานใหแตละคนจัดทําขอสรุปสั้น ๆ ของระเบียบน้ัน ๆ และจัดประชุมกลุมกึ่งทางการเพื่อ
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หารือประเด็นดานกฎระเบียบที่สําคัญในรูปแบบางบรรยากาศที่ผอนคลาย ไมใหลูกจางรูสึกวาถูก
ทดสอบหรือจับผิด 

2) การวางระบบการทํางานขององคกร ในสวนน้ีจะเปนการวางกฎระเบียบในการ
ทํางานรวมกัน โดยการแจงอยางเปนทางการผานการประชุมฝายกงสุลใหทุกคนรับทราบและเขาใจ
ตรงกันในทุกเรื่องที่จําเปนตอผลสัมฤทธ์ิของงาน เชน กฎ ระเบียบ วินัยที่ตองปฏิบัติ มาตรฐานในการ
ทํางาน ความประพฤติ การแตงกาย ความสามัคคี การรับผิดชอบตอหนาที่ การมีนํ้าใจชวยเหลือเพื่อน
รวมงาน การมีสวนรวมในการทํางาน โอกาสความกาวหนาในงาน รางวัล ฯลฯ เพื่อใหทุกคนทํางาน
ภายใตกฎเกณฑเดียวกัน ทั้งน้ี การแจงอาจกระทําผานการแจงแบบกึ่งทางการ หรือไมเปนทางการ 
ตามความเหมาะสมของสถานการณ  

3) จัดใหมีการเพิ่มพูนทักษะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการทํางานฝายกงสุล เชน 
เทคนิคการเจรจากรณีมีผูมาติดตอราชการด้ือแพงไมยอมรับหรือรับฟงสิ่งใด ทักษะการจัดการปญหา
เมื่อเจอผูมาติดตอราชการที่กาวราว รวมไปถึงทักษะในการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณบุคคล 
การจัดการตอสิ่งกดดันตาง ๆ ที่อาจมากระทบจิตใจ ฯลฯ 

3.2.2 บริหารจัดการชาวตางชาติท่ีมาขอรับการตรวจลงตรา 
โดยธรรมชาติของการทํางานตรวจลงตรา ตองมีการเผชิญหนากับผูคนจํานวนมาก

อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งบางครั้งความตองการของผูมาขอรับการตรวจลงตราก็ไมไปในทิศทางเดียวกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เราจึงมักเห็นขอโตแยง ขอรองเรียน ความเขาใจผิด เขาใจไมตรงกันเกิดข้ึนอยู
เสมอ ดังน้ัน HOC ในฐานะเปนหัวหนาที่ควบคุมดูแลงานตรวจลงตราจึงตองมีความรูและทักษะในการ
จัดการปญหาเฉพาะหนาใหผานไปไดอยางลุลวง ไมติดขัด ไมวาจะดวยการใชเทคนิคการเจรจา  
การตอรอง หรือดานใดก็ตาม โดยไมลืมที่จะฝกหรือถายทอดทักษะน้ัน ๆ ใหผูใตบังคับบัญชาฝาย
กงสุลไดนําไปใชไดดวย  

 
3.3  การตรวจพบความผิดปกติของนักทองเท่ียวจีนท่ีขอรับการตรวจลงตรา 

ระหวางปฏิบัติหนาที่ที่สถานกงสุลใหญฯ ผูศึกษาไดตรวจพบความผิดปกติของเอกสาร 
คํารองขอรับการตรวจลงตราของชาวจีนหลายรายที่สอหรือมีแนวโนมวาเปนการย่ืนขอรับการตรวจ 
ลงตราที่ไมตรงกับวัตถุประสงคที่แทจริงของการเดินทางมาไทย โดยเปนการย่ืนขอทั้งประเภท TR 
และ Non–Immigrant ประเภทตาง ๆ แตในจํานวนทั้งหมดน้ี กลุมที่ย่ืนขอประเภททองเที่ยว หรือ 
TR เปนกลุมที่พบความผิดปรกติไดมากที่สุด ในที่น้ีจึงขอกลาวถึงประเภทของนักทองเที่ยวจีนที่ย่ืน
ขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญฯ วาประกอบดวยบุคคลสองกลุม คือ  

3.3.1 กลุมท่ียื่นขอรับการตรวจลงตราผานบริษัทนําเท่ียวจีน 11 บริษัทท่ีขึ้นทะเบียน
กับสถานกงสุลใหญฯ 

โดยเปนขอกําหนดของสถานกงสุลใหญฯ ที่ใหบริษัทฯ ที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานจัดการทองเที่ยวแหงชาติจีน (China National Tourism Administration : CNTA แลว 
และผานการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารจากสถานกงสุลใหญฯ และข้ึนทะเบียนกับสถานกงสุลใหญฯ 
แลว มีสิทธิในการย่ืนขอรับการตรวจลงตราใหลูกคาของบริษัทฯ ที่ซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวในไทยกับ
บริษัทฯ โดยบุคคลดังกลาวตองเดินทางไปกับกรุป วันเดินทางเขา–ออกไทยเปนวันเดียวกันทั้งกรุป 
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พักโรงแรมเดียวกัน และรวมโปรแกรมทองเที่ยวในไทยดวยกัน บริษัทฯ ที่เปนตัวแทนน้ี มีความ
รับผิดชอบตอขอความเอกสารที่นํามาย่ืนตอสถานกงสุลใหญฯ ทั้งหมด รวมทั้งรับผิดชอบในตัวทัวร
ทั้งหมด วาเปนลูกทัวรของตนจริง เดินทางเขาไทยกับกรุปเพื่อการทองเที่ยวตามแพ็คเกจจริง และจะ
เดินทางกลับประเทศตนทางตามกําหนด  

3.3.2 กลุมท่ียื่นขอรับการตรวจลงตราดวยตนเอง (Individual Tourist)  
เปนกลุมที่ย่ืนเอกสารขอรับการตรวจลงตราดวยตนเองโดยไมใชบริการของบริษัทฯ 

ขางตน เปนกลุมที่เดินทางเขา–ออกไทยเอง เดินทางทองเที่ยวเอง จัดหาที่พักเอง การย่ืนเอกสารจึง
แตกตางจากกลุมแรกที่เดินทางกับกรุป ซึ่งตองมีการตรวจสอบเอกสารมากรายการกวากลุมแรก และ
อยางรอบคอบ เชน ตองมีต๋ัวเดินทางไปกลับ มีใบยืนยันการจองที่พัก มีเงินในบัญชีธนาคาร มี
ใบรับรองการทํางานจากตนสังกัด เปนตน เพื่อใหมั่นใจวาเปนบุคคลที่มีหลักแหลง ไมมีเจตนาที่จะ
หลบหนีอยูในประเทศไทยเพื่อการอื่นใด 

การตรวจพบความผิดปรกติของนักทองเที่ยวจีนที่ขอรับการตรวจลงตรา สวนใหญ
ตรวจพบไดจาก 

1) มีตราประทับของไทยในหนังสือเดินทาง ที่แสดงถึงการเดินทางเขา–ออก
ประเทศไทยหลายครั้งในชวงเวลาหน่ึง : เปนไปในลักษณะ ถ่ีมากผิดปกติ บางรายเขาออกประเทศไทย 
สองสามครั้งในหน่ึงเดือน หรือเขาออกประเทศไทยทุกเดือน ซึ่งไมนาจะใชเรื่องปรกติของผูที่มีงานทํา
เปนหลักแหลง  

2) ขอมูลที่กรอกในคํารองมีลักษณะไมนาเช่ือถือ : เชน ขอมูลดานอาชีพที่ดูไม
สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพหรืออายุ  

3) พบพิรุธจากการใชประสบการณของเจาหนาที่สถานกงสุลใหญฯ ในการ
พิจารณาลักษณะของผูย่ืนคํารอง เชน อายุ เพศ บุคลิก : โดยพบทั้งในเพศชายและหญิง (เปนกรณี
ของผูย่ืนขอรับการตรวจลงตราดวยตนเอง) 

4) การที่ไมสามารถตอบคําถามเบื้องตนของเจาหนาที่ฝายกงสุลในข้ันตอนการ
ตรวจคํารองและเอกสารประกอบ : เกิดกับกรณีผูมาย่ืนคํารองดวยตนเองเชนกัน เชน ตอบขอมูลเรื่อง
ที่พักในไทยหรือสถานที่ที่จะไปทองเที่ยวในไทยไมได  

จากการตรวจพบความผิดปรกติดังกลาว จึงนําไปสูขอสงสัยวาบุคคลน้ันไมนาจะใช
นักทองเที่ยวที่แทจริง แตเปนบุคคลที่มีเจตนาแอบแฝงที่จะเขามาในไทยเพื่อการอื่น โดยใชความเปน
นักทองเที่ยวบังหนา 

 
3.4  การดําเนินการของสถานกงสุลใหญฯ ตอปญหาท่ีตรวจพบ 

เมื่อมีการตรวจพบวาผูย่ืนคํารองขอรับการตรวจลงตรามีลักษณะเขาขายมีพิรุธ หรือยังเช่ือ
ไมไดวามีเจตนาเขามาทองเที่ยวในไทยอยางแทจริง สถานกงสุลใหญฯ ไดดําเนินการลําดับแรก ดังน้ี  

1) กรณีเปนผูย่ืนเอกสารรายเด่ียวดวยตนเอง  
– เจาหนาที่ฝายกงสุลประจําชองรับคํารองจะตรวจสอบในเบื้องตนดวยการสอบถาม

เพิ่มเติม ณ ชองรับคํารอง 
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– จะมีการโทรศัพทสอบถามเพิ่มเติมกรณีที่ผูรองมิไดอยูที่ชองรับคํารอง หากมิไดรับ
คําตอบที่กระจาง หรือยังมีขอสงสัย จะเชิญมาเขารับการสัมภาษณที่สถานกงสุลใหญฯ 

2)  หากเปนการย่ืนขอรับการตรวจลงตราผานบริษัทฯ  
– จะทําการสอบถามบริษัทฯ ที่เปนตัวแทนย่ืนเอกสารกอน วาบุคคลที่อยูในกรุปทัวร

คือใคร ทํางานอะไร เหตุใดจึงเดินทางเขาประเทศไทยถ่ีเกินความจําเปน 
– ในข้ันตอนน้ี บางบริษัทฯ รับวาเปนเพียงผูมาขอใหบริษัทฯ ย่ืนขอรับการตรวจลงตรา

แทน แตมิไดเปนผูซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวจากบริษัทแตอยางใด แตบางกรณี บริษัทฯ จะใหบุคคล
ดังกลาวใหขอมูลกับสถานกงสุลใหญฯ โดยตรง ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ จะใหมารับการสัมภาษณเพิ่มเติม 
และเฉลี่ยรอยละ 80 พบวาเปนผูที่มิไดเจตนาเดินทางเขาประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยว แตเขามาใน
เบื้องตนในฐานะนักทองเที่ยว แลวหาชองทางอื่นเพื่อพํานักตอในประเทศไทย  

จากน้ัน สถานกงสุลใหญฯ จะพิจารณาวาจะอนุมัติการตรวจลงตราใหหรือไม หากไมอนุมัติ 
จะมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1)  ไมมีการคืนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราที่เก็บมาแลว 
2)  นํารายช่ือบุคคลน้ันบรรจุในบัญชีรายช่ือผูที่ตองจับตามอง (Watch List) ของสถาน

กงสุลใหญฯ เพื่อเฝาระวังและตรวจสอบ หากมีการมาย่ืนขอรับการตรวจลงตราในอนาคต  
3) บริษัทฯ ที่เปนตัวแทนย่ืนเอกสารใหบุคคลน้ัน จะถูกสถานกงสุลใหญฯ ดําเนินมาตรการ

ลงโทษจากเบาไปหนัก คือ วากลาวตักเตือนดวยวาจา เรียกผูบริหารมาที่สถานกงสุลใหญฯ เพื่อ
รับทราบการกระทําผิด ทําหนังสือวากลาวตักเตือน และมาตรการข้ันสูงสุดคือ ถอดรายช่ือบริษัทฯ 
ออกจากระบบทะเบียนผูมีสิทธิย่ืนขอรับการตรวจลงตราใหลูกทัวร  

สําหรับระดับของการลงโทษบริษัทฯ น้ัน แมจะเปนความผิดที่คอนขางชัดเจน เพราะบริษัทฯ 
ไมอาจปฏิเสธไดวาไมทราบวาบุคคลดังกลาวมิไดอยูในกลุมลูกคาที่ซื้อแพ็คเกจ รวมทัง้ไมอาจปฏิเสธไดวา
ไมทราบถึงกฎของ CNTA ที่หามมิใหบริษัทฯ ดําเนินการย่ืนขอรับการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยว 
รายเด่ียว แตในขอเท็จจริง เหตุผลดังกลาวน้ีดูจะมีนํ้าหนักนอยกวาขอพิจารณาที่วา หากเปนการ
กระทําผิดหนแรกของบริษัทฯ ก็ใหลงโทษเพียงวากลาวตักเตือน 

จากผลของการขอขอมูลเพิ่มเติม สัมภาษณ สอบสวน ของสถานกงสุลใหญฯ อาจสรุปไดวา
บุคคลเกือบทั้งหมดที่ถูกสัมภาษณน้ัน รับวาตนมิไดมีเจตนาที่แทจริงของการเขาไปทองเที่ยวในไทย 
ซึ่งสามารถแบงกลุมบุคคลดังกลาวไดเปน 

1) เปนบุคคลที่เดิมเจตนาเขามาทองเที่ยวในไทย และประสงคที่จะยายมาพํานักหรือมี 
ถ่ินฐานในไทยแบบระยะยาว หรือมีชวงเวลาพํานักในไทยไดบอยเทาที่โอกาสจะอํานวย อาจเน่ืองจาก
ความสบายที่จะพํานักในไทย ตองการมีชีวิตที่ดีข้ึน มีความทันสมัยสะดวกสบายกวาในจีน 

2) เปนบุคคลที่เคยเขามาในไทยในฐานะนักทองเที่ยว และสบชองในการทําธุรกิจแบบ 
หิ้วของ โดยในครั้งตอ ๆ มา จะเขามาเมืองไทยในฐานะนักทองเที่ยวโดยใชเวลาเพียง 2–3 วัน และ
ตระเวนซื้อสินคาจากไทย เชนจากตลาดนัดจตุจักร พาหุรัด สําเพ็ง หางแพลทติน่ัมประตูนํ้า ฯลฯ กอน
จะบินกลับจีน เพื่อนําสินคามาขายในจีน 

3) เปนบุคคลที่เคยเขามาไทยในฐานะนักทองเที่ยว หรือนักศึกษา และประสงคจะหา 
งานทําในไทย โดยในชวงยังหางานไมได จะเดินทางเขาไทยในฐานะนักทองเที่ยวเพื่อมาสมัครงาน  
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4)  ทุกรายที่สถานกงสุลใหญฯ เรียกมาสอบถามหรือสัมภาษณ มีสถิติการเขาออกประเทศไทย
ที่ถ่ีเกินจําเปนของการทองเที่ยว โดยมักเขาออกประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละสามครั้ง  

5)  บางสวนรับวาเดินทางเขาออกไทยบอยในฐานะนักทองเที่ยว เพื่อเขามาทํางานระยะสั้น 
เชน รับจางสอนภาษาจีน รับจางทํางานรายวันตามรานคาในไทย รับจางซื้อของจากไทยและนําเขาจีน
เพื่อไปขายตอ เปนตน  

ทั้งน้ี ในสวนของการกระทําผิดที่สถานกงสุลใหญฯ ตรวจพบ จะเปนการกระทําผิดหนแรก
ของบริษัทฯ ประมาณ 4–5 บริษัท ซึ่งไดมีการลงโทษข้ันเบาสุด คือวากลาวตักเตือนดวยวาจา ซึ่งเมื่อ
เทียบกับจํานวนที่สถานกงสุลใหญฯ สงสัยวาเปนผูมีเจตนาเขาไทยเพื่อการอื่น มิใชเพื่อการทองเที่ยว 
นับเปนจํานวนที่นอยมากที่ไดมีการลงโทษ โดยสวนที่เหลือที่ในที่สุดไดอนุมัติการตรวจลงตราใหน้ัน 
เปนลักษณะที่นาสงสัยแตไมมีหลักฐานชัดเจนวาเขาขายเปนนักทองเที่ยวแอบแฝง หลายครั้งทําให
สถานกงสุลใหญฯ ตองใชหลักการยกประโยชนใหจําเลยไป เน่ืองจากพิสูจนทราบไดไมแนชัด แตที่คนไทย
ยังพบเจอวามีคนจีนอยูในไทยจํานวนมากน้ัน นาจะเปนการหลั่งไหลเขามาจากทั่วทุกภาคของจีนที่มี
จํานวนประชากรจํานวนมหาศาล 

อาจกลาวไดวานักทองเที่ยวจีนที่เขามาในไทยโดยแฝงตัวมาในรูปของนักทองเที่ยวน้ัน กําลัง
ทวีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ที่เห็นไดชัดคือในกรุงเทพมหานคร ตามแหลงชุมชนบางแหง เชน หวยขวาง 
สุทธิสารเปนตน หรือแมกระทั่งในตางจังหวัด ที่จะพบเจอคนจีนจํานวนมากมาย พํานักและใชชีวิตอยู
เหมือนคนไทย โดยไมอาจแยกแยะไดวาเขาเหลาน้ันคือนักทองเที่ยว นักเรียน หรือนักศึกษา ในบาง
ชุมชนจะเห็นวาเหมือนคนจีนเหลาน้ันจะทํามาคาขายในหมูพวกเดียวกัน มีการกระจุกตัวอยูรวมกัน
อยางหนาแนน จนดูเหมือนจะมีคําตอบและขอกังวลอยูในใจคนไทยอยางกวางขวาง ถึงปรากฏการณ
ดังกลาววาน่ีคือ New China Town แหงใหมในไทยหรือไม และสิ่งน้ีกําลังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม หรือหรือความมั่นคงของไทยอยางไรหรือไม เพียงใด 

สําหรับประเด็นที่พบวามีชาวจีนจํานวนหน่ึงต้ังใจจะหาลูทางยายถ่ินฐานเปนการถาวรมา
พํานักในไทยน้ัน ขาราชการระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศที่ดูแลงานดานตรวจลงตราโดยตรง 
ไดแสดงความเห็นวา กระทรวงการตางประเทศทราบถึงปญหาในภาพรวมวามีคนจีนหลบเขามาพํานัก
ในไทยเกินกําหนด แตไมมีสถิติจํานวนที่แนชัด หนวยงานที่จะเก็บสถิติเหลาน้ีคงจะเปนสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง ปญหาน้ีเปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของอาจตองรวมมือกันมากข้ึนเพื่อแกปญหา ไม
วาจะเปนตํารวจ หรือ ตม. และการเขมงวด ตรวจสอบ ติดตาม และมีบทลงโทษที่จริงจัง เปนเรื่องที่
จําเปนสําหรับเรื่องน้ี ในสวนของกระทรวงการตางประเทศเองไดมีการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยูเปนประจํา และเห็นวาสถานทูต/สถานกงสุลใหญ จะมีบทบาทสําคัญในการ
สัดกั้นเรื่องน้ี ในการชวยคัดกรองต้ังแตตนทางแมการสกัดกั้นจะทําไดคอนขางยาก แตก็มิใชเรื่องที่ทํา
ไมได 

 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา กลาวไดวาเมื่อผูศึกษาเขารับหนาที่ที่สถานกงสุลใหญฯ โดยรับผิดชอบงาน 
HOC ที่ทํางานดานบริหารสํานักงาน รวมทั้งกํากับดูแลงานกงสุลซึ่งมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติงานตรวจ
ลงตราเพื่อเปนการชวยสงเสริมสนับสนุนงานการทองเที่ยวไทยดวยน้ัน ผูศึกษาประสบความทาทาย
สําคัญสองประการใหเรงดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนฝายกงสุลใหมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานสนอง
นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดอยางเต็มที่ คือ 

4.1.1 การจัดการดานการบริหาร 
โดยเฉพาะการจัดการองคกรและบุคลากรของฝายกงสุลใหมีความพรอมในเรื่องที่

สําคัญในลําดับตน คือ ใหมีความรอบรู แมนยําในกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการตรวจลงตรา ใหมีการ
เรียนรูระบบระเบียบในการทํางานรวมกันของทุกคนในฝายกงสุล ใหมีความเขาใจที่ตรงกันถึง
เปาประสงคขององคกร และการที่ HOC ควรแสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานกงสุลใหแกบุคลากรฝายกงสุล 

นอกจากน้ี ยังรวมถึงความทาทายในการบริหารจัดการ ดูแล กํากับงานที่หนาชอง
รับเรื่องตรวจลงตรา ที่ตองเจอผูคนจํานวนมาก ที่ลวนแตมีความคาดหวังที่จะไดรับการบริการใน
ระดับสูง ซึ่งมีหลายเรื่องที่ความตองการน้ันไมสอดคลองกับกฎระเบียบ จึงอาจนํามาซึ่งขอโตแยง ขอ
ถกเถียง และความไมเขาใจระหวางกันไดโดยงาย ซึ่ง HOC จะตองมีทักษะและแนวทางในการจัดการ
ปญหา และนํามาใชใหเกิดผลจริง เพื่อใหบุคลากรฝายกงสุลเกิดการเรียนรูและสั่งสมประสบการณไป
พรอมกันดวย  

สําหรับการดําเนินการในสวนน้ี ผูศึกษาเห็นวาความรูดานการบริหารและการ
จัดการเปนเรื่องที่มีความสําคัญย่ิงยวด เพราะสามารถใชเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการทําความ
เขาใจสภาพปญหาไดเปนอยางดี เพราะในการทํางานรวมกันน้ัน ผูบริหาร ผูเปนหัวหนา ผูที่กํากับดูแล
งานและบุคลากรขององคกร จําเปนที่จะตองเขาใจธรรมชาติขององคกร ธรรมชาติของคน ธรรมชาติ
ของปญหาใหถองแท ตองนํามาคิด นํามาวิเคราะหถึงขอเท็จจริงหรือปญหาตาง ๆ และแสวงหา 
แนวทางแกไขที่มีเปาหมายคือความสําเร็จขององคกรรวมถึงความสําเร็จของทุกคนที่ทํางานรวมกัน 

อยางไรก็ดี ความรูหรือทักษะดานการบริหาร ซึ่งแทจริงแลวมีความสําคัญอยางย่ิง
น้ัน เปนแคเรื่องที่ข้ึนอยูกับความใฝรูของแตละบุคคล วาจะเห็นความสําคัญและสนใจที่จะเรียนรูเพื่อ
นํามาแกปญหาหรือไม  

4.1.2 การจัดการแกไขปญหานักทองเท่ียวจีนท่ีมีเจตนาเดินทางเขาประเทศไทยเพ่ือการอ่ืน  
ปญหาดังกลาวถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองระมัดระวังและกลั่นกรองอยางเขมงวด 

เพราะเปนที่ทราบดีวา หัวใจหลักของการพิจารณาใหการตรวจลงตราแกชาวตางชาติน้ัน คือเรื่อง 
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“ความมั่นคง” เพราะไมวาจะมีแนวทางที่อํานวยความสะดวก เปดชองใหใชดุลยพินิจ หรือมีความตก
ลงยกเวนสิ่งใดใหคนชาติใด ก็ไมมีสิ่งใดหรือมาตรการใดสําคัญไปกวาการพิจารณาเรื่องความมัน่คงของ
ประเทศเปนสําคัญ 

ปญหาดังกลาวน้ีดูเหมือนเปนวังวนที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองซ้ําแลวซ้ําอีก สาเหตุ
สําคัญนาจะเกิดจากความตองการ รสนิยม รวมทั้งชองวางของกฎระเบียบ ที่ทําใหมีชาวจีนจํานวน
หน่ึงไมลดละที่จะหาทางเขามาอยูพํานักในไทยแบบระยะยาว การดําเนินการของสถานกงสุลใหญฯ ที่
ทําไดเพียงตรวจสอบเอกสาร เช็คแบล็คลิสต สอบถามเพิ่มเติม สอบสวน สัมภาษณ ดูจะเปนเพียง
มาตรการแกปญหาเฉพาะหนาที่ไมสามารถขจัดตนตอของปญหาไดอยางแทจริง แมจะมีมาตรการ
ลงโทษดวยการปฏิเสธการตรวจลงตรา หรือโดยเฉพาะอยางย่ิงการลงโทษบริษัทตัวแทนที่มีสิทธิย่ืน
ขอรับการตรวจลงตราใหลูกทัวรของตน แตกลับดําเนินการใหนักทองเที่ยวรายเด่ียวโดยเห็นแกเงิน
นายหนาคาดําเนินการดวยการวากลาวตักเตือน ก็เปนโทษเพียงเล็กนอยที่มิไดสรางความหว่ันเกรงใด ๆ 
ใหผูกระทําผิด และนักทองเที่ยวกลุมน้ีก็ยังมาย่ืนเอกสารคํารองขอรับการตรวจลงตราอยูเปนระยะ ๆ 
ทั้งในคราบผูรองรายเด่ียว ที่ขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยว และประเภทคนอยูช่ัวคราวเพื่อ
เขามาทํางาน เรียนหนังสือ หรือติดตามคูสมรส และในคราบของนักทองเที่ยวในกรุปทัวร ที่แมจะเปน
บริษัทฯ ตัวแทนที่ควรตองทราบกฎระเบียบของ CNTA เปนอยางดีวาไมสามารถรับเปนนายหนา
ขอรับการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยวรายเด่ียว แตก็กลับเพิกเฉย ไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เห็น
เพียงเงินคาดําเนินการเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

เมื่อมีผูเสนอและผูสนองเปนหวงโซเชนน้ี จึงเกิดเปนวังวนที่กลายเปนภาระของ
สถานกงสุลใหญฯ ที่ตองรับมือและเผชิญกับคนกลุมน้ีอยูตลอดไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งดูเหมือนจะจดัการแกไข
ปญหาไดแบบช่ัวคราวเทาน้ัน แมจะมีการพูดวาการพิจารณาใหการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทตู
และสถานกงสุลใหญ เปนการคัดกรองที่ตนทาง แตผูศึกษากลับเห็นวาตนทางของการแกปญหา
สมควรเปนหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศ มากกวาจะเปนสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ 
ที่ไมมีแหลงขอมูลที่เพียงพอ และยังขาดขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

กลาวโดยสรุปไดวา ขณะที่ไทยมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อเปนชองทางในการสราง
รายได อันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชนในแหลงทองเที่ยว
ตาง ๆ  กลับมีชาวจีนสวนหน่ึงใชโอกาสจากการที่ไทยมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวน้ี เปนชองทางใน
การที่จะเขามาพํานักในประเทศไทยเพื่อการอื่น ที่มิใชเพื่อการทองเที่ยว ไมวาจะดานการทํางาน  
การหาลูทางทําธุรกิจ การคา การลงทุน รวมไปถึงการโยกยายถ่ินฐานมายังประเทศไทย การไหล
ทะลักของชาวจีนมายังประเทศไทยน้ัน แมจะยังปรากฏหลักฐานไมชัดเจนวาไดเขามาสรางผลกระทบ
ในดานลบใด ๆ ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือความมั่นคงของไทยหรือไม แตก็เปนเรื่องที่ทุก
ภาคสวนควรจะตองจับตา เฝาระวัง และปองกันมิใหเกิดการหลั่งไหลเขามาในไทยของชาวตางชาติใน
รูปแบบที่ควบคุมไมได  
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4.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการ 
ผูศึกษามีขอเสนอแนะในเรื่องการสงเสริมและพัฒนาบทบาทของ HOC ในการสนับสนุน

งานทองเที่ยวไทย ในสองดาน ดังน้ี 
4.2.1 ดานการบริหารการจัดการ  

ตนสังกัดอาจพิจารณา 
1) จัดการบรรยายหรืออบรมในหัวขอดานการบริหารองคกร การบริหารคน ใหแก

ผูที่จะออกไปประจําการเปน HOC เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานจริง เพราะ
งานดานบริหารมักเปนเรื่องที่ถูกมองขาม ทั้งที่เปนหัวใจของความสําเร็จขององคกร 

2) จัดทําคูมือประสบการณในการเปน HOC พรอมตัวอยางปญหาดานการบริหาร
ที่เกิดข้ึนบอย พรอมแนวทางแกไข 

3) สรางแนวทางในการกระตุนใหบุคลากรประจําสถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลใหญทั่วโลก มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการ อันอาจนํามาซึ่งความเขาใจ
ระหวางกันมากข้ึนระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา และเปนการชวยลดความขัดแยงทางความคิด 

4) จัดการเสวนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการให HOC ทั่วโลก เพื่อเปนการ
ฝกฝนและสรางความเขาใจงานดานบริหารใหลึกซึ้ง 

4.1.2 การจัดการปญหานักทองเท่ียวจีนหาชองทางพํานักในไทยระยะยาว 
1) ควรจัดอบรมเตรียมความพรอมผูที่จะออกมาประจําการเปน HOC ในจีน โดย

มีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมใหขอมูลเชิงลึกในประเด็นตรวจลงตราใหนักทองเที่ยวจีน 
2) หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยดานการทองเที่ยวและความมั่นคง ควรมีการแชร

ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกรณีน้ีใหกระทรวงการตางประเทศที่เปนหนาดานในการคัดกรองนักทองเที่ยว  
ไดทราบสถานการณ/ขอมูล/ขอพึงระวัง อยางสม่ําเสมอและเปนลาสุด เพื่อประโยชนในการพิจารณา
ตรวจลงตรา  

3) ดึงภาคเอกชนดานการทองเที่ยวเขามามีสวนรวมในการแชรขอมลูนักทองเทีย่วจนี
ใหมากข้ึน  

4) ควรแจงการลงโทษบริษัทตัวแทนการย่ืนขอรับการตรวจลงตราที่กระทําผดิโดย
ดําเนินการยืนขอใหนักทองเที่ยวรายเด่ียวกลุมน้ี ทั้งที่เปนการฝาฝนกฎ ให CNTA ทราบดวย เพื่อให
เกิดความเกรงกลัวหลาบจํามากข้ึน เน่ืองจาก CNTA เปนหนวยราชการจีน 

5) ควรหยิบยกกรณีบริษัทฯ นอกแถวขางตน ข้ึนในเวทีการหารือที่สูงกวาระดับ
เจาหนาที่  

6) ควรสรางชองทางการติดตอประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยที่
รวดเร็วทันการณ 

7) หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะมีมาตรการในการจับตา เฝาระวัง หรือสกัดกั้น
คนกลุมน้ีอยางเขมงวดมากข้ึน ไมปลอยใหเดินทางเขาออกประเทศไทยถ่ีเกินไป ก็จะเปนการชวยสกัดกั้น
คนกลุมดังกลาวน้ีมิใหมีโอกาสหรือชองทางมาขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตหรือ 
สถานกงสุลใหญไดงายเกินไป 
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8) การแชรขอมูลจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ถึงวิธีการ รูปแบบตาง ๆ ที่กลุม
คนจีนใชในการแอบแฝงเขาเขามาต้ังรกรากในประเทศไทยในรูปของนักทองเที่ยว จะเปนประโยชนแก
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ในการรูเทาทันคนกลุมน้ี 

9) หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย คือ กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฯลฯ ควรนําปญหาดังกลาวมา
หารือกันอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากข้ึน เพื่อเรงสกัดกั้นการเขามาต้ังรกราก/ถ่ินฐานของคนจีน 
ที่นับวันจะเพิ่มจํานวนมากข้ึน ซึ่งที่สุดอาจนําไปสูปญหาเรื้อรังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงในสังคมไทยที่ยากจะแกไขได 
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