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บทสรุปผูบริหาร 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. ในฐานะหนวยงานซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีทาง

กฎหมายในการสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐใหเกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ 

หรือ One-Stop Service (OSS) สำหรับผูที่อยูอาศัยอยูในประเทศไทยทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลกำหนด ไดมีการดำเนินงานเพื่อผลักดันใหเกิดการอำนวยความสะดวกสำหรับภาคธุรกิจและ 

ภาคประชาชนในประเทศ อยางไรก็ดี หากกลาวถึงผู ที ่อยู อาศัยในประเทศไทยทั้งหมด ยังหมายรวมถึง

ชาวตางชาติ ซ่ึงปจจุบันพบวา การอำนวยความสะดวกหรือการใหบริการของภาครัฐสำหรับชาวตางชาติของแต

ละหนวยงานภาครัฐ ตางมีการใหบริการแยกออกจากกัน ยังไมเกิดการรวบรวมงานบริการท้ังหมดไวในรูปแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ดวยเหตุนี้ จึงมีความจำเปนจะตองยกระดับงานบริการสำหรับชาวตางชาติใหเกิดความ

สะดวกเนื่องจากชาวตางชาติมีความสำคัญตอเศรษฐกิจและขีดความสามารถของประเทศไทยเปนอยางมาก 

สพร. ไดจ ัดทำแผนแมบทพอรทัลบร ิการเพื ่อชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (The Next of Digital 

Government Service for Foreigners) เพื่อวางแนวทางสำหรับการพัฒนาบริการภาครัฐใหแกชาวตางชาติ 

โดยพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมขอมูลงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแกชาวตางชาติ 

ในการติดตอขอรับบริการผานชองทางออนไลน โดยไดทำการศึกษาวิเคราะหความคาดหวังและความตองการ

ของชาวตางชาติ (Foreigner Expectations Analysis) และแบบอยางการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมหรือ

พอรทัลบริการเพื ่อชาวตางชาติจากประเทศผู นำ (Leading Practice Analysis) เพื ่อสังเคราะหแนวทาง 

การพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รวมถึงดำเนินการรวบรวมขอมูลบริการที่เกี่ยวของกับชาวตางชาติ 

พรอมสำรวจสถานภาพปจจุบันของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมาจัดลำดับความสำคัญของงานบริการ

สำหรับชาวตางชาติ (Service Prioritization) 

ดวยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี ่ยวของ ที่แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแก สพร. จาก 

การดำเนินกิจกรรมการประชุมหารือ สัมภาษณเชิงลึก และประชุมรับฟงความคิดเห็น สพร. จึงไดรับขอมูล 

ที่เปนประโยชนมาประกอบและจัดทำเปนแผนแมบทพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ ระยะ 5 ป ฉบับนี้  

ซ่ึงเชื่อไดวาจะชวยใหประเทศเกิดการยกระดับของการใหบริการแกชาวตางชาติแตละกลุม ใหไดรับการอำนวย

ความสะดวกในการขอและรับบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและครบถวน ตอบโจทยความตองการที่มีตอ

บริการภาครัฐของประเทศไทย ขณะเดียวกัน หนวยงานภาครัฐไทยยังเกิดการบูรณาการขอมูลและเกิด 

การบริหารงานและการใหบริการแกชาวตางชาติรวมกัน สรางคุณคา ประสบการณ และภาพลักษณอันดีแก

ชาวตางชาติ และชวยยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาประเทศตอไป 



 
 

หนา 6 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการจัดทำยุทธศาสตรชาติเพื่อผลักดันเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถ

ใหแกประเทศ ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ท่ีตองการใหเกิดการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการยกระดับและเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหเกิด 

การบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผู ที ่อาศัยอยู 

ในประเทศไทย ทั ้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงชาวตางชาติ ซึ ่งเปนภาคสวนหลักที ่มีความสำคัญ 

ในการกระตุ นเศรษฐกิจของประเทศไทยตอเนื ่องไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  

โดย DGA มีการดำเนินการพัฒนาและเปดใหบริการระบบพอรทัลบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช

บริการภาครัฐของภาคประชาชนและภาคธุรกิจแลวเสร็จในปที่ผานมา ในขณะที่การใหบริการภาครัฐสำหรับ

ชาวตางชาติยังอยูในรูปแบบการกระจายศูนย ขาดการบูรณาการขอมูลระหวางกันในสวนกลาง 

ในการนี ้ DGA จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำ “แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือ

ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) The Next of Digital Government Service for Foreigners” 

เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับชาวตางชาติที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทยใน

ปจจุบันและในอนาคต อันเปนผลมาจากการศึกษาสถานภาพปจจุบันของบริการภาครัฐ รวมถึงตัวอยางการ

พัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติในตางประเทศ เพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนาบริการและพอรทัล

บริการเพื่อชาวตางชาติในระยะตาง ๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงบริการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย

พอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติจะเปนหนึ่งในกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ใหเกิดบริการ

สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับชาวตางชาติในการเขาถึงและรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ

โดยสะดวก ตอบสนองตอความตองการของชาวตางชาติและผู ม ีส วนไดส วนเสีย ตลอดจนยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัลของประเทศไทยในระดับโลก 

1.2 วัตถุประสงค 

แผนแมบทฯ ฉบับนี้ จะชวยใหเกิดการบูรณาการขอมูลของภาครัฐ พรอมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ใหบริการดิจิทัลใหงายขึ้น เพื่อใหเกิดการใหบริการแบบรวมศูนยบนพอรทัลบริการฯ ทั้งนี้ พอรทัลบริการเพ่ือ

ชาวตางชาติ จะชวยอำนวยความสะดวกใหแกหนวยงานภาครัฐและชาวตางชาติในการทำธุรกรรมตางๆ  

โดยจะชวยลดภาระทางดานเวลา คาใชจาย และลดการใหขอมูลท่ีซ้ำซอน 

1.3 แผนการดำเนินโครงการ 

สำหรับการจัดทำแผนแมบทพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ ระยะ 5 ป ชาวตางชาติสามารถใชบริการ

ดานขอมูลกับหนวยงานภาครัฐไดทุกท่ี ทุกเวลา โดยจะเปนหนึ่งในกลไกสำคัญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ใหเกิดบริการดานขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับชาวตางชาติในการเขาถึงและรับบริการ 

จากหนวยงานภาครัฐโดยสะดวก โดยมีกรอบการดำเนินโครงการประกอบดวยการศึกษาบริการทั้งในประเทศ



 
 

แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)            | หนา 7 

ไทยและตางประเทศ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนา

บริการดิจิทัลเพ่ือชาวตางชาติของหนวยงานภาครัฐอยางเหมาะสม ดังนี้ 

 
รูปท่ี 1.1: แนวทางการพัฒนาบริการเพ่ือชาวตางชาต ิ

1. การศึกษาบริการสำหรับชาวตางชาต ิพบวาปจจุบันประเทศไทยมี 31 หนวยงานหลักท่ีเปน

ผูใหบริการชาวตางชาติ ทั้งในรูปแบบของบริการออนไลนและออฟไลน รวมถึงมีการศึกษา

กรณีตัวอยางการพัฒนาในตางประเทศ โดยวิเคราะหกรณีศึกษา จากประเทศ Best 

Practices และประเทศที ่ ใกล เค ียงก ับประเทศไทย พบว าแต ละประเทศมีแนวทาง 

การยกระดับบริการภาครัฐหลากหลายรูปแบบ แตมีปจจัยหลักที่เหมือนกัน คือ การรวม

ศูนยบริการภาครัฐไวเปนแหลงเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน หลังจากใชเกณฑ

ในการคัดเลือกประเทศที่จะศึกษาก็ไดประเทศที่จะศึกษาทั้งหมด 12 ประเทศ โดยแบง

ออกเปน ประเทศผูนำระดับโลก 9 ประเทศ ซึ่งประกอบดวย (1) สหราชอาณาจักร (2) 

ประเทศนิวซีแลนด (3) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (4) ราชอาณาจักรเดนมารก (5) เครือรัฐ

ออสเตรเลีย (6) เขตบริหารพิเศษฮองกง (7) สาธารณรัฐเกาหลี (8) สาธารณรัฐเอสโตเนีย (9) 

ประเทศเนเธอรแลนด และประเทศที ่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกับประเทศไทยอีก  

3 ประเทศ ไดแก (10) ประเทศญี่ปุน (11) ประเทศมาเลเซีย และ (12) สาธารณรัฐอินเดีย  

2. การสำรวจความคาดหวัง/ความตองการของชาวตางชาติ ในการบริการของชาวตางชาติ 

ดวยสถานการณและบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นไดวาในยุคดิจิทัลและ New Normal 

ชาวตางชาติมีความคาดหวังและความตองการตอบริการภาครัฐผานทางออนไลนมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะอย างย ิ ่ งบร ิการด านการขอว ีซ าและตรวจลงตรา ด านความปลอดภัย  

ดานสาธารณสุข รวมถึงดานการทองเที่ยว ซึ่งเปนบริการเกี่ยวของกับชวงการเดินทางเขา

ประเทศไทย เชน บริการยื่นขอวีซา ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวงการแพร

ระบาดของ Covid-19 ขอมูลรายชื่อสถานที่กักกันที่ทางรัฐบาลไทยกำหนด เปนตน พบวา  

มี 4 ลักษณะบริการที ่ชาวตางชาติตองการ ไดแก 1) บริการแบบครบวงจร (One-Stop 

การศึกษาบริการสําหรับชาวตางชาติ
มีการแบงกลุมประเภทชาวตางชาติ

พรอมศึกษาหนวยงานและบริการของภาครัฐใหบริการ
ชาวตางชาติ และวิเคราะหกรณีศึกษา ประเทศ Best Practices

และประเทศท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย

สํารวจชาวตางชาติผานทาง

ออนไลนและลงพ้ืนที่
ขอมูลปญหา/อุปสรรค 

ความตองการของชาวตางชาติ 

2,139 คน 

ครบทุกวัตถุประสงค

ในการเดินทาง

ผูตอบแบบสอบถาม 

63 สัญชาติ

ครบทุกชวงอายุ 

สัมภาษณเชิงลึกกับหนวยงานภาครัฐ
รวบรวมขอมูลและสัมภาษณหนวยงานภาครัฐ

31 หนวยงานท่ีใหบริการชาวตางชาติ

(หารือและสัมภาษณเชิงลึกท้ังหมด 13 หนวยงาน)

การประชุมกลุมยอย และ ยกรางแนวทางพัฒนา
ประชุมรวมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทน

ชาวตางชาติผูเขารวมกวา 200 คน

บริการสําคัญ และการพัฒนาพอรทลัฯ

สรุปบริการภาครัฐเปาหมาย และระยะการพัฒนาบริการ
สําหรับชาวตางชาติ โดยมีการคํานึงถึงความตองการและ

ความพรอมของผูมีสวนไดเสีย

ปรับปรุงแผนแมบทฯ
ปรับปรุงแผนเพ่ิมเติมจากการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 

เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาบริการเพ่ือชาวตางชาติ
ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

1

2

3

4

5

7

หารือเชิงลึกกับหนวยงานหลัก
มีการหารือกับหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติม เพ่ือรับฟง

ขอคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาฯ

6

ประเทศ
ตัวอยาง

12 



 
 

หนา 8 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

Service) เนื่องจากเปนลักษณะการใหบริการท่ีสามารถรับบริการไดในท่ีเดียว ลดข้ันตอนการ

และเวลาในการดำเนินงาน 2) การมีบริการที ่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม  

3) การเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถลดความซ้ำซอนของขอมูล รวมถึงสามารถใช

ขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐได และ 4) การยืนยันตัวตนท่ีงาย สะดวก จะทำใหการ

ทำธุรกรรมผานชองทางออนไลนมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใชบริการ 

และมีความปลอดภัยสูง  

3. ความพรอมของหนวยงานภาครัฐในประเทศ จากผลการศึกษาสถานภาพปจจุบัน (As-Is 

Assessment) จากการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณเชิงลึกผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

31 หนวยงาน พบวาหนวยงานสวนใหญยังมีขอจำกัดในการใหบริการ ดังนี้  

 ขาดการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานของชาวตางชาติขามหนวยงาน ทำใหไมสามารถ

ใหบริการท่ีเฉพาะเจาะจงรายบุคคลไดอยางเต็มท่ี 

 หนวยงานภายนอกมีระดับการพัฒนาดิจิทัลไมเทากัน ทำใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การดำเนินงาน หรือดำเนินงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน การจัดทำหนังสือชี้แจง 

 การใหขอมูลที ่สำคัญไมครบถวน/ไมชัดเจน เชน ขอมูลขั ้นตอน กระบวนการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ทำใหหนวยงานตองรับภาระในการตอบคำถามแก

ชาวตางชาติอยูบอยครั้ง 

  ขอจำกัดทางกฎหมาย/ระเบียบ ทำใหไมสามารถใหบริการออนไลนไดเต็มรูปแบบ 

4. การศึกษาบริการ การจัดลำดับบริการสำคัญ และการพัฒนาแผนการพัฒนาพอรทัล

บริการเพื่อชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงมีแนวทางการพัฒนาบริการ

ท้ังสิ้น 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะ Quick Win และระยะท ี ่  1 “End-to-End Digital Journey ข ับเคล ื ่อน

เศรษฐกิจ” (พ.ศ. 2565 – 2566) จะมุงเนนการยกระดับการพัฒนาพอรทัลสำหรับ

นักทองเที ่ยวชาวตางชาติผานแพลตฟอรม “Entry Thailand” ของกระทรวง 

การทองเท่ียวและกีฬา เพ่ือใหสามารถทำธุรกรรมได และยกระดับการพัฒนาพอรทัล

สำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนชาวตางชาติผานเว็บไซตของ BOI เพื่อใหเกิดการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน โดยท่ีเนนชาวตางชาติ 2 กลุมนี้ เนื่องจากเปนกลุม

ที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจจากการลงทุนในประเทศไทย พรอมกับเริ่มการพัฒนา

พอรทัลขอมูลบริการเพื่อชาวตางชาติทุกกลุม เพื่อใหเปนพอรทัลในการใหบริการ

ดานขอมูลท่ีครอบคลุมชาวตางชาติทุกกลุ ม และพัฒนาระบบ Single Sign On  

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติในการลดภาระการใหขอมูลที่ซ้ำซอนกัน 

นอกจากนี ้ จะเริ ่มดำเนินการหารือและกำหนดแนวทางการออกเลขประจำตัว
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ชาวตางชาติ เพื่อใหชาวตางชาติสามารถพิสูจนและยืนยันตัวตนภายในประเทศได

สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในระยะ Quick win และ ระยะที่ 1 จะมีการใหบริการทั้งสิ้น 

53 บริการ โดยครอบคลุมในดานการขอวีซาและตรวจลงตรา ดานการทองเที่ยว 

ดานสาธารณสุข ดานการเงินและภาษี ดานความปลอดภัย และดานธุรกิจ  

 ระยะที่ 2 “Foreigner Portals” (พ.ศ. 2567 – 2568) มุงเนนการยกระดับการ

พัฒนาพอรทัลขอมูลบริการ เพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมชาวตางชาติ และรวมพัฒนา

บริการใหมบนแพลตฟอรม/พอรทัลบริการในแตละกลุม รวมถึงรวมออกแบบ พัฒนา 

และเชื่อมโยงใหเกิดบริการดิจิทัลครบวงจรสำหรับกลุมแรงงาน โดยกลุมแรงงาน 

มีสัดสวนของชาวตางชาติทั้งหมดรองลงมาจากกลุมนักทองเที่ยว และการหารือการ

พัฒนาระบบ Digital ID พรอมกับการทดสอบนำรองระบบ (Pilot Test) ทั ้งนี้ 

ในระยะท่ี 2 จะมีบริการท้ังสิ้น 46 บริการ ซ่ึงครอบคลุมในดานการขอวีซาและตรวจ

ลงตราดานการทองเท่ียว ดานสาธารณสุข ดานแรงงาน ดานความปลอดภัย  

 ระยะที ่ 3  “One Account, All of Foreigner Portals” (พ.ศ. 2569 – 2570) 

มุ งเนนการยกระดับพัฒนาและเชื ่อมโยงบริการบนพอรทัลขอมูลฯ เพิ ่มเติม  

ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และสงเสริมใหเกิดการใหบริการดิจิทัลแบบครบวงจร

สำหรับกลุมนักศึกษาและผูพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย และผลักดันการพัฒนา

ระบบกรพิสูจนและยืนยันตัวตนของชาวตางชาติผาน Digital ID ทั้งนี้ระยะที่ 3  

จะมีบริการทั้งสิ ้น 39 บริการ ซึ่งครอบคลุมดานการเงินและภาษี ดานการศึกษา  

ดานคมนาคม ดานครอบครัว ดานความปลอดภัย ดานท่ีอยูอาศัย  

5. การประชุมกลุมยอย และยกรางแนวทางพัฒนา ที่ปรึกษารวมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ไดดำเนินการจัดประชุมกลุ มยอย เพื ่อระดมความคิด 

ตลอดจนเปดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จำนวน 3 ครั้ง จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวตางชาติ 

6. หารือเชิงลึกกับหนวยงานหลักที่ใหบริการชาวตางชาติเพิ่มเติม เพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอ 

แนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติเพ่ิมเติม 

7. ปรับปรุงแผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติเพิ่มเติม เพื่อใหไดแนวทาง 

การพัฒนาท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยมากท่ีสุด 

การพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติทุกกลุม จะไมสามารถสำเร็จได หากขาดการเชื่อมโยงขอมูล

ภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานในเชิงรุก เพื่อทำใหเกิดการรวมศูนยบริการภาครัฐเพื่อชาวตางชาติ  

ไดอยางเบ็ดเสร็จ ครบถวน และสรางคุณคาใหกับชาวตางชาติ ทั้งนี้ สพร. จะอำนวยความสะดวกในดานตางๆ 

และดำเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปลดล็อกอุปสรรคและขอจำกัดท่ีสำคัญตอการพัฒนา

บริการดิจิทัล และการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ 
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2 การใหบริการภาครัฐแกชาวตางชาติของประเทศไทยในปจจุบัน 

2.1 หนวยงานภาครัฐและลักษณะการใหบริการแกชาวตางชาติ 

จากการดำเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณปจจุบันของดิจิทัลแพลตฟอรม/พอรทัลของประเทศ

ไทย สำหรับการใหบริการชาวตางชาติ โดยไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย 

ที่มีสวนเกี่ยวของหลักในการใหบริการทองเที่ยวชาวตางชาติ ในแตละกลุมชาวตางชาติหลักซึ่งประกอบดวย  

1) นักทองเท่ียว 2) แรงงาน 3) นักธุรกิจและนักลงทุน 4) ผูอยูอาศัยชั่วคราว และ 5) นักศึกษา 

ทั ้งนี ้ จากการศึกษาขางตน พบวา ตลอดการเดินทางของชาวตางชาติ (Customer Journey)  

ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือในการเตรียมการเดินทางกอนเขาประเทศ ระหวางอยูในประเทศ และในการ

ออกจากประเทศ ชาวตางชาติจะไดรับบริการหรือตองขอรับบริการจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ี

เก่ียวของในประเทศไทย จำนวนท้ังสิน้ 31 หนวยงาน โดยในแตละกลุมชาวตางชาติ จะมีความตองการในการ

รับบริการที่แตกตางกันไป และในแตละบริการจะมีหนวยงานที่เปนผูมีอำนาจหนาที่หรือมีสวนรับผิดชอบหลัก

กับการใหบริการชาวตางชาติในดานนั้นๆ 

 

รูปท่ี 2.1: หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการใหบริการชาวตางชาติ 

โดยตัวอยางดิจิทัลแพลตฟอรม/พอรทัลของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สำคัญ ณ ปจจุบัน 

ไดแก 

 ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส (Thai E-Visa) ซึ ่งพัฒนาโดยกรมการกงสุล กระทรวง 

การตางประเทศ เพื ่ออำนวยความสะดวกใหแกผู ที ่ต องการเดินทางเขาประเทศไทย 

ในการขอรับวีซาผานระบบออนไลน 

 ศูนยรวมขอมูลเกี ่ยวกับสถานที ่ก ักตัวทางเลือกแหงรัฐสำหรับชาวตางชาติ (ASQ 

Paradise) ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวาง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และ

ผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมในรูปแบบของเว็บไซต ASQ Paradise 

กรมการกงสุล สตม.กต. สอท. สกญ. บช.ทท.

ผูมีภารกิจใหบริการ

ชาวตางชาติเปนหลกั

ขบ. AOT รฟท.กค. กทท.

ดานคมนาคม

ดานการศึกษา
ศธ. อว.

สสปน.กท. ททท.

ดานการทองเท่ียว
กรมควบคุมโรค สบส.สธ.

ดานสาธารณสุข

กรมการจัดหางาน กรมสรรพากร

ดานแรงงาน
ดานการเงินและ

ประกันภัย คปภ.ธปท.

DBDBOI EEC กรมศุลกากร

ดานธุรกิจและ

การลงทุน
ดานอื่นๆ

กรมการปกครองมท. กรมท่ีดิน

31 หนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการชาวตางชาติ

TCC
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รองรับการคนหาขอมูลสถานท่ีพักท่ีจัดอยูในประเภทสถานท่ีกักตัวทางเลือก เพ่ืออำนวยความ

สะดวกผูเดินทางเขาประเทศไทยภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 

 บริการออนไลน ผานเว็บไซต และแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน ของสำนักงานตรวจคน

เขาเมือง (สตม.) เพื่อใหบริการออนไลนแกชาวตางชาติในชวงระหวางการพำนักในประเทศ

ไทย และผู ประกอบการหรือบุคคลอื ่นที ่เกี ่ยวของ เชน ผู ใหที ่พักอาศัยแกชาวตางชาติ  

ในการติดตอกับ สตม. โดยไมตองเดินทางมา ณ สถานท่ีทำการ 

 แพลตฟอรม Thailand Pass มีการพัฒนาข้ึนบนเว็บไซตโดยกระทรวงการตางประเทศและ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. เพื่อรวบรวมขอมูลการเดินทาง

และขอมูลสุขภาพในท่ีเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนมาตรการอำนวยความสะดวก

ใหแกผูเดินทาง (Ease of Traveling) โดยสรางรหัสประจำตัว ไดแก Thailand Pass ID และ 

QR Code ที่สามารถใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ตรวจสอบ

แบบอัตโนมัติ ไดแก ผู เดินทางเขาประเทศเพื่อแสดงตอเจาหนาที่ ณ ดานคัดกรองผูเดิน

ทางเขาประเทศไทย ฯลฯ 

 แอปพลิเคชัน Thailand VRT พัฒนาขึ้นโดยกรมสรรพากร รวมกับสำนักงานตรวจคนเขา

เมือง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใหบริการชาวตางชาติในการทำเรื่องขอคืน

ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยไดมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งสามารถชวยใหระบบ

ขอคืนภาษีมีประสิทธิภาพและถูกตองแมนยำยิ่งข้ึน 

 

รูปท่ี 2.2: ตัวอยางดิจิทัลแพลตฟอรม/พอรทัลของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยท่ีสำคัญ 

อยางไรก็ดี จะยังเห็นไดวาหนวยงานภาครัฐที่เปนผูใหบริการหรือมีอำนาจหนาที่ในการใหบริการ

ชาวตางชาติกลุมตางๆ ยังมีการดำเนินการที่แยกออกจากกัน และอาจขาดการบูรณาการเพื่อการใหบริการ 

แกชาวตางชาติตลอดชวงของการเดินทาง (Customer Journey) ของชาวตางชาติ ดังนั ้น ในอนาคต 

ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส (Thai E-Visa)
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีตองการเดินทางเขา

ประเทศไทยในการขอรับวีซาผานระบบออนไลน

ศูนยรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานที่กกัตวัทางเลือกแหงรัฐ

สําหรับชาวตางชาติ (ASQ Paradise)
รองรับการคนหาขอมูลสถานท่ีพักท่ีจัดอยูในประเภทสถานท่ีกัก

ตัวทางเลือก

บริการออนไลน ผานเว็บไซต และ

แอปพลิเคชันบนสมารทโฟนของ สตม.

เพ่ือใหบริการออนไลนแกชาวตางชาติในชวงระหวางการพํานักใน

ประเทศไทย และผูประกอบการหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

แพลตฟอรม Thailand Pass 
รวบรวมขอมูลการเดินทางและขอมูลสุขภาพในท่ี

เดียวกัน 

แอปพลิเคชัน Thailand VRT
แอปพลิเคชันขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม
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การดำเนินงานเพื ่อใหบริการแกชาวตางชาติอาจจำเปนตองปรับเปลี ่ยนรูปแบบและแนวทางให เกิด 

การบูรณาการและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของมากยิ่งข้ึน 

อันจะชวยลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับชาวตางชาติ เชน ความยุงยากในการขอรับบริการ ขั้นตอนที่มีจำนวนมาก

หรือซับซอน ความสับสนในการตองขอรับบริการจากหลายหนวยงาน เปนตน อีกทั้งจะชวยอำนวยความ

สะดวกแกชาวตางชาติ อาทิ การลดการกรอกขอมูลซ้ำซอนกันในการขอรับบริการแตละหนวยงาน หรือแตละ

บริการ รวมถึงการสรางประสบการณท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว และสรางความเชื่อม่ันใหกับชาวตางชาติท่ีมาขอรับ

บริการจากหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศไทย 

ในปจจุบัน หนวยงานที่เกี่ยวของมีบริการสำหรับชาวตางชาติ 225 บริการ ซึ่งสามารถแบงชองทาง 

การใหบริการและประเภทของบริการไดดังนี้ 

 

รูปท่ี 2.3: การแบงประเภทของชองทางการใหบริการ 

2.2 การกำหนดประเภทของชาวตางชาต ิ

การกำหนดประเภทของชาวตางชาติ และการวิเคราะหความสำคัญตอเศรษฐกิจและสังคมไทยของ

ชาวตางชาติแตละประเภท อางอิงขอมูลจากฐานขอมูลของจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักงานตรวจคน

เขาเมือง กรมการกงสุล กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา สำนักงานบริหารแรงงานตางดาว สำนักงาน

สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เปนตน โดยนำขอมูลจากฐานขอมูลมาใชประกอบการวิเคราะห เพื่อกำหนดประเภทของ

ชาวตางชาติท ี ่จะใช เป นกลุ มเป าหมายของการพัฒนาพอร ท ัลบร ิการเพื ่อชาวตางชาติ (Foreigner 

Segmentation) โดยวิเคราะหความสำคัญตอเศรษฐกิจและสังคมไทย  

จากขอมูลดานสถิติจำนวนชาวตางชาติที ่เดินทางเขาประเทศไทย และบริบทดานความสำคัญ 

ตอเศรษฐกิจและสังคมไทยของชาวตางชาติ ที่ปรึกษาจึงมีการกำหนดประเภทของชาวตางชาติ (Foreigner 

Segmentation) ตามวัตถุประสงคของการเดินทางเขามายังประเทศไทยออกเปน 5 ประเภทหลัก ไดแก  

บริการดานการทําธุรกรรม

(83 บริการ)

บริการดานการใหขอมูล

(98 บริการ)

บริการอื่นๆ

(44 บริการ)

บริการสําหรับชาวตางชาติ

(225 บริการ)

รูปแบบออนไลน

(98 บริการ)

รูปแบบออนไลนและออฟไลน

(19 บริการ)

รูปแบบออนไลน

(37 บริการ)

รูปแบบออฟไลน

(27 บริการ)

รูปแบบออนไลนและออฟไลน

(5 บริการ)

รูปแบบออนไลน

(35 บริการ)

รูปแบบออฟไลน

(4 บริการ)
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1) กลุมนักทองเที่ยว 2) กลุมแรงงาน 3) กลุมนักธุรกิจและนักลงทุน 4) กลุมผูอยูอาศัยชั่วคราว และ 5) กลุม

นักศึกษา อยางไรก็ตาม การศึกษาขั้นตอนการเดินทาง (Customer Journey) ของชาวตางชาติ ชาวตางชาติ 

ในบางกลุมจะมีบริการเฉพาะกลุมท่ีแตกตางกันออกไปทำใหตองมีการศึกษาในรายละเอียดการใชบริการเฉพาะ

กลุมของชาวตางชาติเพิ่มเติม โดยการกำหนดประเภทชาวตางชาติเพิ่มเติมจะพิจารณาจากการแบงของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคการเดินทางท่ีมีความชัดเจน ประกอบกับการแบงประเภท

ชาวตางชาติของหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีผลกระทบที่สงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจและ

สังคมซึ่งประกอบดวยปจจัยตางๆ ที่นำมาพิจารณาความสำคัญของชาวตางชาติตอเศรษฐกิจและสังคม เชน 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) การกระจายรายไดสู ชุมชน กำลัง

แรงงานในประเทศ การลงทุนในภาคธุรกิจ การอุปโภคบริโภค เปนตน  

ดังนั้นจึงมีการกำหนดประเภทของชาวตางชาติยอย (Foreigner Sub Segmentation) ตามการแบง

ของหนวยงานที่เกี่ยวของออกเปน 10 ประเภทยอย ไดแก 1) นักทองเที่ยวทั่วไป 2) นักทองเที่ยวกลุม MICE  

3) นักทองเท่ียวเชิงการแพทย 4) แรงงานฝมือ 5) แรงงานไรฝมือ 6) นักธุรกิจและนักลงทุน 7) ผูอาศัยชั่วคราว

ไมเกิน 90 วัน 8) ผูอยูอาศัยพำนักระยะยาว (1,10 ป) 9) การทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และ 

10) นักศึกษา 

 

รูปท่ี 2.4: การกำหนดประเภทของชาวตางชาติหลัก และประเภทของชาวตางชาติกลุมยอย 

  

ตามวัตถุประสงคของการเดินทางมาประเทศไทย

ชาวตางชาติ 5 ประเภทหลัก

นักทองเที่ยว

(39.9 ลานคน)
1

แรงงาน

(3 ลานคน)
2

นักธุรกิจและนักลงทนุ 

(0.01 ลานคน)
3

ผูอยูอาศัยช่ัวคราว 

(1.26 ลานคน)
4

นักศึกษา 

(0.03 ลานคน)
5

ชาวตางชาติ 10 ประเภทยอย

ตามการแบงของหนวยงานที่เก่ียวของ

นักทองเที่ยว

(38.16 ลานคน)
1 นักทองเที่ยว กลุม MICE 

(1.58 ลานคน)
2 นักทองเที่ยวเชิงการแพทย 

(0.17 ลานคน)
3

แรงงานฝมือ

(0.18 ลานคน)
4 แรงงานไรฝมือ

(2.82 ลานคน)
5

นักธุรกิจและนักลงทนุ 

(0.01 ลานคน)
6

อาศัยช่ัวคราวไมเกิน 90 วัน

(1.09 ลานคน)
7 พํานักระยะยาว (1,10 ป)

(0.03 ลานคน)
8 การทูต หรือ ปฏิบัติราชการ

(0.13 ลานคน)
9

นักศึกษา 

(0.03 ลานคน)
10
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2.3 เสนทางการเดินทาง (Customer Journey) ของชาวตางชาติในแตละประเภท 

2.3.1 ระบบนิเวศการใหบริการนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ในปจจุบัน ระบบนิเวศการใหบริการนักทองเที ่ยวชาวตางชาติในแตละขั ้นตอนการเดินทาง 

(Customer journey) ตั้งแตเตรียมตัวเดินทาง เดินทางเขาประเทศ ระหวางอยูในประเทศ และออกจาก

ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปท่ี 2.5: ระบบนิเวศการใหบริการนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
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แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)            | หนา 15 

2.3.2 ระบบนิเวศการใหบริการแรงงานชาวตางชาติ 

ในปจจุบ ัน ระบบนิเวศการใหบริการแรงงานฝมือชาวตางชาติในแตละขั ้นตอนการเดินทาง 

(Customer journey) ตั้งแตเตรียมตัวเดินทาง เดินทางเขาประเทศ ระหวางอยูในประเทศ และออกจาก

ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปท่ี 2.6: ระบบนิเวศการใหบริการแรงงานฝมือชาวตางชาติ 
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2.3.3 ระบบนิเวศการใหบริการนักธุรกิจและนักลงทุน 

ในปจจุบัน ระบบนิเวศการใหบริการนักธุรกิจและนักลงทุนชาวตางชาติในแตละขั้นตอนการเดินทาง 

(Customer journey) ตั้งแตเตรียมตัวเดินทาง เดินทางเขาประเทศ ระหวางอยูในประเทศ และออกจาก

ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปท่ี 2.7: ระบบนิเวศการใหบริการนักธุรกิจและนักลงทุนชาวตางชาติ 
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2.3.4 ระบบนิเวศการใหบริการผูพักอาศัยระยะยาว 

ในปจจุบัน การใหบริการผูพักอาศัยระยะยาวชาวตางชาติในแตละขั้นตอนการเดินทาง (Customer 

journey) ตั ้งแตเตรียมตัวเดินทาง เดินทางเขาประเทศ ระหวางอยู ในประเทศ และออกจากประเทศ  

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปท่ี 2.8: ระบบนิเวศการใหบริการผูพักอาศัยระยะยาวชาวตางชาติ 
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2.3.5 ระบบนิเวศการใหบริการนักศึกษา 

ในปจจุบันระบบนิเวศการใหบริการนักศึกษาชาวตางชาติในแตละขั้นตอนการเดินทาง (Customer 

journey) ตั ้งแตเตรียมตัวเดินทาง เดินทางเขาประเทศ ระหวางอยู ในประเทศ และออกจากประเทศ  

มีรายละเอียดดังนี้ 

 
รูปท่ี 2.9: ระบบนิเวศการใหบริการนักศึกษาชาวตางชาติ 
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2.4 ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการแกชาวตางชาติ 

จากการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณเชิงลึกกับหนวยงานที่ใหบริการชาวตางชาติทั ้งหมด 31 

หนวยงาน และพบวาบางหนวยงานยังพบปญหาและอุปสรรคในการใหบริการชาวตางชาติ ซึ ่งหากไดรับ 

การแกไขปญหาตางๆจะทำใหการบริการแกชาวชาติมีการตอบสนองแกความตองการของชาวตางชาติท่ีตรงจุด

มากยิ่งขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนรัฐบาลใหเปนไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยที่วิเคราะหปญหาและอุปสรรคใน

การใหบริการแกชาวตางชาติท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงแบงได 4 ปจจัย ดังนี้ 

 ลักษณะการเชื ่อมโยงขอมูลหรือบริการ พบวายังขาดการบูรณาการเพื ่อใหบริการ 

ที่ครอบคลุมตลอดชวงการเดินทาง (Customer Journey) ของชาวตางชาติ ซึ ่งปจจุบัน

หนวยงานมีการบูรณาการรวมกันเพื่อใหบริการเพียงในขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศของ

ชาวตางชาติ ดังนั ้น ควรแกปญหาโดยการเชื ่อมโยงขอมูลและบริการเพื ่อใหบริการแก

ชาวตางชาติตั้งแตกอนเดินทางเขามาในประเทศไทย จนกระท่ังเดินทางออกจากประเทศไทย

เพ่ืออำนวยความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมตางๆในประเทศไทย 

 หนวยงานแตละแหงมีระบบบัญชีแยกกัน และยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน ทำให

ชาวตางชาติตองใหขอมูลเดียวกันหลายครั ้ง สรางความลำบากใหแกชาวตางชาติ และ 

การบริการในบางสวนยังไมมีการบริการในภาษาอังกฤษหรือหากมีภาษาอังกฤษแต 

การแปลภาษาที ่ผ ิดทำใหเกิดความสับสนและเขาใจไมตรงกัน ดังนั ้นการแกไขปญหา

หนวยงานแตละแหงควรมีการรวมมือกันบูรณาการขอมูลรวมกันเพื่อลดความซ้ำซอนของ

ขอมูลและเพื่อลดภาระใหแกผูใชงาน การบริการแกชาวตางชาติ รวมถึงการบริการที่มีหลาย

ภาษา เชน อังกฤษ จีน เพ่ือใหชาวตางชาติเขาใจไดงายและถูกตอง 

 ชองทางใหบริการ พบวาในบางหนวยงานมีการใหบริการที่ทำธุรกรรมออนไลนในปจจุบัน  

ยังมีเพียงบางขั้นตอนเทานั้น ยังไมไดเปนการใหบริการที่ครบวงจร และบางบริการบางสวน

สามารถใชไดเพียงเฉพาะใน Smartphone เทานั้น ทำใหชาวตางชาติบางรายไมสามารถ

เขาถึงบริการได และอาจไมตอบโจทยสำหรับชาวตางชาติ เนื่องจากปจจุบันการใหบริการ

ออนไลนสวนใหญใหบริการผานบนเว็บไซตและบน Smartphone ดังนั้นการแกไขปญหานี้

ทางหนวยงานแตละแหงควรมีบริการที่ครบวงจร เนนการบริการรูปแบบออนไลนเพื่ออำนวย

ความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวในการมาใชบริการ 

 การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในบางหนวยงานยังพบขอจำกัดในการใหบริการคือ 

กฎระเบียบหรือขอกำหนดในการใหบริการออนไลน เชน กำหนดใหยืนยันตัวที่สำนักงาน 

และขาดการอบรมบุคลากรที่มีทักษะดานดิจิทัล ซึ่งปจจุบันขั้นตอนการใหบริการบางสวน  

ยังมีกฎระเบียบหรือขอบังคับท่ีตองใชเอกสารกระดาษอยู และบุคลากรในบางสวนเทานั้นท่ีมี

ความรูความเขาใจทักษะในดานดิจิทัล ดังนั้นในบางหนวยงานจึงควรมีการแกไขหรือปรับปรุง
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กฎหมายเพื ่อใหอำนวยการใหใชบริการผานออนไลนมากยิ ่งขึ ้น และ ควรมีการรอบรม

บุคลากรในหนวยงานเพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 

 

รูปท่ี 2.10: ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการแกชาวตางชาต ิ

สถานการณปจจุบัน (As-Is) ขอจํากัด/ชองวางในการพัฒนา (Gap)

 ข้ันตอนการใหบริการบางสวน ยังมีกฎระเบียบท่ีทําใหตองใช

เอกสารกระดาษ

 บุคลากรท่ีมีทักษะดานดิจิทัลมีเพียงบางสวน

 หนวยงานตางมีการพัฒนาระบบบัญชีผูใชงาน

 บริการบางสวนมีใหบริการในภาษาอ่ืน เชน อังกฤษ จีน

 บริการออนไลนสวนใหญเปนการใหขอมูล

 หนวยงานสวนใหญใหบริการผานเว็บไซตของหนวยงาน 

และแอปพลิเคชันบน Smartphone

 มีขอจํากัดทางกฎระเบียบ ในการใหบริการออนไลน เชน กําหนดใหตองยืนยัน

ตัวตน ณ สถานท่ีทําการ

 ขาดปริมาณ/การอบรมบุคลากรท่ีมีทักษะดานดิจิทัล

 หนวยงานมีการบูรณาการรวมกันเพ่ือใหบริการเพียงในข้ันตอนการ

เดินทางเขาประเทศของชาวตางชาติ
 ขาดการบูรณาการเพ่ือใหบริการตลอดชวงของการเดินทาง (Customer 

Journey) ของชาวตางชาติ 

 มีระบบบัญชีผูใชงานแยกกัน ชาวตางชาติจึงตองใหขอมูลใหมในการรับบริการ

ของแตละหนวยงาน

 หนวยงานสวนใหญใหบริการเฉพาะภาษาไทย

 ยังใหบริการท่ีทําธุรกรรมออนไลนเพียงบางข้ันตอน

 มีบริการบางสวนท่ีใชไดเฉพาะใน Smartphone ทําใหกลุมเปาหมายบางราย

ไมสามารถเขาถึงบริการได

ระบบบัญชี
ผูใชงาน

ลักษณะ
การเช่ือมโยง
ขอมูล/บริการ

ชองทาง
ใหบริการ

การดําเนนิงานของ
หนวยงาน
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3 ความคาดหวังและความตองการของชาวตางชาติตอบริการภาครัฐ 

การศึกษาวิเคราะหความคาดหวังและความตองการของชาวตางชาติในแตละกลุมตอการรับบริการ

ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลในประเทศไทยตามประเภทของชาวตางชาติท่ีกำหนด สามารถวิเคราะหจากการสำรวจ

ชาวตางชาติทั้งหมด 2,139 คน ผานทางออนไลนและการลงพื้นที่ โดยสามารถสรุปลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีแตกตางกันไดดังนี้ 

 

รูปท่ี 3.1 : ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวตางชาติท่ีรวมทำแบบสอบถาม 

โดยจากการสำรวจไดทำการจัดเก็บขอมูลสำหรับกลุมเปาหมายแตละกลุมครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก 

ไดแก 1) ปญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 2) ความพึงพอใจและความคาดหวังตอ

การรับบริการผานชองทางดิจิทัลปจจุบัน 3) ประสบการณการใชบริการผานชองทางดิจิทัลจากประเทศตางๆ 

4) บริการเพื่อชาวตางชาติผานชองทางดิจิทัลที่ตองการใหหนวยงานรัฐมีใหบริการ และ 5) ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะดานการใหบริการเพ่ือชาวตางชาติผานชองทางดิจิทัล เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการภาครัฐท่ีชาวตางชาติ

แตละกลุมเปาหมายคาดหวังและตองการ 

3.1 ความคาดหวังและความตองการของชาวตางชาติในภาพรวม 

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวตางชาติรวมท้ังหมด 2,139 ราย ครอบคลุมกลุมชาวตางชาติใน

แตละกลุม พบวา ชาวตางชาติสวนใหญพึงพอใจกับบริการดานสาธารณสุข การทองเที่ยว การเงินและภาษี  

แตบริการดานการขนสง และดานการขอวีซายังพึงพอใจไมสูงมาก นอกจากนี้ ชาวตางชาติในแตละกลุมยังมี

ความพึงพอใจบริการเฉพาะดานท่ีแตกตางกันออกไป 

การสํารวจความคาดหวังและความตองการของชาวตางชาติตอบริการภาครัฐออนไลน และการพัฒนาพอรทลับริการเพ่ือชาวตางชาติ

 ดําเนินการตั้งแต 9 พ.ย. – 21 ธ.ค. 64

 โดยอาศัยการสํารวจผานชองทางออนไลน และออฟไลน (การลงพื้นท่ี) รวมถึงการขอความรวมมือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อกระจายแบบสํารวจ

จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน จําแนกตามสัญชาติของผูตอบจําแนกตามกลุมประเภทของชาวตางชาติ

ชาย 54% หญิง 46%

ผูตอบรอยละ 54 เปนเพศชาย สวนท่ีเหลือเปนเพศหญิง

27%

20-30 ป

24%

31-40 ป

20%

51-60 ป

16%

61+ 

ป
41-50 ป

7%

ผูตอบสวนใหญอยูในชวงอายุ 20-30 ป (รอยละ 27) 

รองลงมาดวย 31-40 ป และ 41-50 ป ตามลําดับ

นักทองเท่ียว
36%

แรงงาน
17%

นักธุรกิจและนัก
ลงทุน
16%

ผูอยูอาศัย
ชั่วคราว
16%

นักศึกษา
15%

<20 

ป
6%

11%
10%

7%

6%

5%
5%

4%4%4%4%

40%

จีน

สหรัฐอเมริกา

อ่ืนๆ

เกาหลีใต

(330 คน)

(775 คน)

(365 คน)
(335 คน)

(334 คน)
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รูปท่ี 3.2: ความพึงพอใจในการใชบริการภาครัฐของชาวตางชาต ิ

นอกจากนี้ยังพบวา ชาวตางชาติพบเจอปญหารูปแบบของเว็บไซตที่มีความซับซอน และการติดตอ

สอบขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่ยาก รวมถึง การใชบริการของภาครัฐนั้นยังไมสามารถตรวจสอบสถานะ 

การดำเนินการได  และมีข้ันตอนการอนุมัติท่ียุงยาก 

 

รูปท่ี 3.3: ปญหาและอุปสรรคในการใชบริการภาครัฐของชาวตางชาติ 

จากการสำรวจความคาดหวังและความตองการบริการบนพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ พบวา  

สวนใหญชาวตางชาติต องการใหม ีบร ิการดานการขอวีซ าและการตรวจลงตรา ดานความปลอดภัย  

ดานสาธารณสุข รวมถึงดานการทองเที่ยว ซึ่งเปนบริการเกี่ยวของกับชวงการเดินทางเขาประเทศ เชน บริการ

ยื่นขอวีซา ขอมูลข้ันตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวงการแพรระบาดของ COVID-19 ขอมูลรายชื่อสถานท่ี

กักกันท่ีทางรัฐบาลไทยกำหนด ขอมูลติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เปนตน 

พึงพอใจมาก

 บริการรายชื่อสถานท่ีกักกัน (ASQ) ของรัฐ
 บริการขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน/คาครองชีพ
 บริการขอมูลสถานการณผูติดเชื้อ COVID-19 

ในประเทศ
 บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ
 บริการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT Refund)
 ขอมูลติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือโรงพยาบาล 
 บริการขอมูลท่ีพัก /สถานท่ีทองเท่ียว /บริษัทนําเท่ียว

พึงพอใจ

นอย

 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)
 บริการยื่นขอ VISA / การตรวจสอบสถานะ
 ระบบขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเขาประเทศ (COE)
 บริการขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสง /กฎจราจร /การจาย

คาปรับ

ความพึงพอใจตอบริการภาครัฐท่ีทุกกลุมมีการใช
ความพึงพอใจตอบริการเฉพาะกลุม

 ระบบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (3 สัญชาต)ิ ทางอิเล็กทรอนิกส
 ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและสถานท่ีในการขอใบอนุญาตทํางาน

 ขอมูลการจัดงานแสดงสินคาหรือบริการ

 บริการชวยเหลือนักทองเท่ียว

 ขอมูลโปรแกรมการรักษาของโรงพยาบาล

 ขอมูลดานการลงทุนในไทย/พ้ืนท่ี EEC

 บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 ขอมูลการไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว

 ขอมูลดานการออม หรือ ลงทุน

 ขอมูลการไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว

 ขอมูลการขอมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร

 บริการดาวนโหลดแบบฟอรมเทียบคุณวุฒิการศึกษา

 ขอมูลหลักสูตร วิธีการสมัครเรียน และทุนการศึกษา

นัก
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ปญหาและอุปสรรคที่พบเจอจากการเขาชมเว็บไซต

38.0%

37.3%

35.7%

30.1%

29.9%

รูปแบบโครงสรางเว็ปไซตมีความซับซอน

การติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับเจาหนาท่ียาก

หนาจอระหวางเว็บไซตไมตอเนื่อง

ขอมูลไมครบถวน/เพียงพอ

การลงทะเบียน

รูปแบบโครงสรางเว็บไซต การแสดงผลขอมูลท่ีมีความซับซอนเปนปญหาหลักท่ี

ชาวตางชาติพอเจอ รองลงมา ไดแกการติดตอสอบถามเจาหนาท่ี ท่ีอาจเขาถึงไดยากหรือไม

ทันที และหนาจอระหวางเว็บไซตไมตอเนื่อง

การไมสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินการจากการใชบริการเปนปญหาท่ี

ชาวตางชาติพบเจอมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ข้ันตอนการอนุมัติยุงยาก และเอกสาร

ประกอบการยื่นมีจํานวนมาก

ปญหาและอุปสรรคที่พบเจอจากการใชบริการ

34.9%

37.7%

38.7%

39.6%

46.8%

ไมสามารถดําเนินการออนไลนได

ขั้นตอนการดําเนินการไมชัดเจน

ตองการเอกสารประกอบจํานวนมาก

ขั้นตอนการอนุมัติยุงยาก

ไมสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินการได



 
 

แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)            | หนา 23 

 

รูปท่ี 3.4: ความตองการบริการภาครัฐของชาวตางชาติ 

นอกจากนี้ จากการสำรวจพบวา ชาวตางชาติตองการใหแพลตฟอรม/พอรทัลบริการของหนวยงาน

ภาครัฐมีลักษณะเปน One-stop Service มีการใชงานที่งาย ตรงไปตรง รวมถึงมีการใหขอมูลที่ครบถวนและ

ชัดเจน สามารถรับบริการไดในท่ีเดียว เพ่ือลดข้ันตอนและเวลาในการดำเนินงาน 

 

รูปท่ี 3.5: ลักษณะแพลตฟอรมหรอืพอรทัลบริการท่ีชาวตางชาตติองการ 

3.1.1 ความคาดหวังและความตองการของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

นักทองเที่ยวทั่วไปมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนความพึงพอใจในแตละดาน พบวา นักทองเที่ยวทั่วไปมีความพึงพอใจมากในการใชบริการของภาครัฐ 

ในดานสาธารณสุข ดานการเงินและภาษี รวมถึงบริการเฉพาะกลุมในดานการทองเท่ียว ขณะท่ีบริการดานการ

ขอวีซาและการตรวจลงตรา ดานคมนาคม และดานอื ่น ๆ ยังมีความพึงพอใจไมสูงมากนัก สวนใหญ

นักทองเที ่ยวทั ่วไปพบเจอปญหาจากการใชบริการแลวไมสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการได 

เนื่องจากบางบริการยังไมสามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลนได อีกทั้ง ขั้นตอนการดำเนินงานที่ไมชัดเจน

และมีความซับซอนมากเกินไป ถือเปนอีกหนึ่งปญหาท่ีนักทองเท่ียวท่ัวไปพบเจอ ท้ังนี้ การเดินทางเขาประเทศ

บริการท่ีเปนท่ีตองการสูงจากการสํารวจความตองการของชาวตางชาติ

 ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวงการแพรระบาด
ของ Covid-19

 บริการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Refund)
 ขอมูลเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Refund)

 ขอมูลติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 ขอมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสําหรับชาวตางชาติท่ีตอง

ไดรับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน

 ขอมูลรายงานสถานการณผูติดเชื้อ COVID-19  / บริการแจง
เตือนผูติดเชื้อ Covid

 ขอมูลรายชื่อสถานท่ีกักกันท่ีทางรัฐบาลไทยกําหนด
 ขอมูลโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล

 บริการย่ืนขอ VISA / ตรวจสอบสถานะ ผานทาง e-Visa
 บริการตอายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)
 เว็ปไซตลงทะเบียน Thailand Pass QR code
 ระบบแบบฟอรม ตม.6 กอนเดินทางเขา/ออกประเทศไทย

ดานวีซาและการตรวจลงตรา1 ดานสาธารณสุข2

ดานความปลอดภัย3 ดานอ่ืน ๆ4

ควรเปนแพลตฟอรม/พอรทัลบริการแบบครบวงจร หรือ 

One-stop Service ท่ีชวยลดขั้นตอนและเวลาในการ

ดําเนินงาน

คํานึงการใชงานที่งาย ตรงไปตรงมา ซึ่งทําใหชาวตางชาติ

สามารถรับบริการไดสะดวกและงายมากขึ้น และชวยสราง

ประสบการณและความพึงพอใจในการใชงานไดย่ิงมากขึ้น

มีการใหขอมูลท่ีครบถวนและชัดเจน ซึ่งทําใหผู ท่ีจะ

เดินทางมายังประเทศ สามารถเตรียมความพรอมกอนการ

เดินทางได รวมถึงผูท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย

สรุปประเด็นการพัฒนาแพลตฟอรม/พอรทัลบริการสําหรับชาวตางชาติ 

ท่ีชาวตางชาติตองการ

การใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เปนลักษณะ

ของแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติมีความตองการมากท่ีสุด 

เนื่องจาก สามารถรับบริการไดในท่ีเดียว ลดขั้นตอนและเวลาในการ

ดําเนินงาน

5.08

4.02

3.71

3.40

2.64

2.15

One-stop Service

Clear and relevant classification of
services

One-time Identity Verification using
Digital ID

Personalized Services

Gateways to the relevant agencies

Transaction Platform

ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ
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ไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีขั ้นตอนการเดินทาง 

ที่เปลี่ยนไป โดยตองลงทะเบียนแจงการเดินทางเขาประเทศไทย (Thailand pass) กอนเดินทาง แตก็ยังตองมี

การกรอกใบ ตม. 6 และ ต.8 อีกครั้งที่สนามบินปลายทางทำใหมีความยุงยากและเสียเวลาในการเดินทาง 

รวมถึง ควรมีการเชื่อมโยงกับขอมูลการฉีดวัคซีนของประเทศอื่นที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน รหัส 

QR code หรือ Vaccine Passport เพื ่อใหสามารถตรวจสอบขอมูลการฉีดวัคซีนขณะที ่ท องเที ่ยวอยู

ภายในประเทศ 

 

รูปท่ี 3.6: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของนักทองเท่ียวท่ัวไป และปญหาและอุปสรรค 

นักทองเท่ียวท่ัวไปมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา นักทองเที่ยวทั่วไปมีความตองการบริการ

ดิจิทัลสูงในดานสาธารณสุข ดานการทองเที่ยว ดานการวีซาและการตรวจลงตรา ดานความปลอดภัย และ 

ดานการเงินและภาษี ตัวอยางเชน ขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย ขอมูลรายชื่อสถานท่ีกักกันท่ี

ทางรัฐบาลไทยกำหนด เปนตน ท้ังนี้ นักทองเท่ียวท่ัวไปยังตองการลักษณะแพลตฟอรมหรือพอรทัลบริการเพ่ือ

ชาวตางชาติในลักษณะบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เนื่องจาก สามารถรับบริการได 

ในที่เดียว ลดขั้นตอนและเวลาในการดำเนินงาน รองลงมาไดแก การจัดบริการที่มีความชัดเจนและเกี่ยวเนื่อง

กัน และมีการยืนยันตัวตนครั้งเดียวผาน Digital ID 

ดาน

สาธารณสุข 

 บริการขอมูลรายชื่อสถานท่ีกักกันท่ีทางรัฐบาลไทยกําหนด 
 บริการแจงผลตรวจ COVID – 19 ผานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” 

ดานการเงิน

และภาษี

 ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 บริการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม

 การใชบริการไมสามารถตรวจสอบสถานะในการดําเนินการได

 ในบางบรกิารยังไมสามารถดําเนินการออนไลนได

 ข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงานไมชัดเจน

 การติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมในการใชบริการหรือการสอบถามขอมูล

กับเจาหนาท่ียาก

 ข้ันตอนการขอวีซา รวมทั้งการขอขยายหรือเปลี่ยนประเภทวีซามีความ

ซับซอนเกินไป

 การกรอกใบ ตม. 6 และ ต. 8 มีการยกเลิกใหเฉพาะคนไทย ทําใหเกิด

ความสับสนในข้ันตอนการเขาประเทศ ควรทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

  มี QR code จาก Thailand pass แตยังตองมีการกรอกใบ ตม. 6 และ 

ต.8 อีกครั้งที่สนามบินปลายทาง

 ควรมีการเช่ือมโยงกับขอมูลการฉีดวัคซีนของประเทศอื่นที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับสากล เชน รหัส QR code หรือ vaccine passport

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa ประเภทตาง ๆ
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa
 บริการตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซาผานทางชองทางออนไลน

ดาน

คมนาคม

 ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและจราจร
 บริการชองทางในการจายคาปรับจราจรออนไลน
 บริการการรองเรียนการเดินทางโดยใชพาหนะสาธารณะออนไลน

ดานความ

ปลอดภัย

 ขอมูลของตองหาม/ตองกํากัดในการนําเขา
 ขอมูลสิ่งของตองสําแดง ณ การตรวจสัมภาระผูโดยสารขาเขา
 ขอมูลบทลงโทษในการนําเขาสิ่งของตองหามมาในราชอาณาจักร

ดานการ

ทองเที่ยว

 บริการขอมูลการทองเท่ียวในประเทศไทย 
 แอปพลิเคชันการทองเท่ียวในประเทศไทย
 บริการความชวยเหลือแกนักทองเท่ียว

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ
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รูปท่ี 3.7: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีนักทองเท่ียวท่ัวไปตองการ 

3.1.2 ความคาดหวังและความตองการของนักทองเท่ียวกลุม MICE ชาวตางชาติ 

นักทองเที ่ยวกลุ ม MICE มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับพึงพอใจปานกลาง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน พบวา นักทองเที่ยวกลุม MICE มีความพึงพอใจมากในการใช

บริการของภาครัฐในดานการเงินและภาษี รวมถึงบริการเฉพาะกลุมในดานการทองเที่ยว ขณะที่บริการดาน

คมนาคม ดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา และดานอื่น ๆ ยังมีความพึงพอใจไมสูงมาก นักทองเที่ยวกลุม 

MICE สวนใหญ พบเจอปญหาจากการท่ีบริการบางอยางยังไมสามารถดำเนินการผานรูปแบบออนไลนได สงผล

ใหไมสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการได รวมถึง ในการขออนุญาตหรืออนุมัติมีการใชเอกสาร

ประกอบการยื่นจำนวนมาก ทำใหมีความยุงยากและใชระยะเวลานานนการจัดเตรียมเอกสาร อีกทั้ง ขั้นตอน

การดำเนินการของหนวยงานในแตละพ้ืนท่ียังไมมีความชัดเจนและสอดคลองกัน 

 

รูปท่ี 3.8: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของนักทองเท่ียวกลุม MICE และปญหาและอุปสรรค 

นักทองเที่ยวกลุม MICE มีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง 

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา นักทองเที่ยวกลุม MICE มีความ

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

2.13

2.67

3.28

3.46

4.07

5.39

Transaction Platform

Gateways to the relevant agencies

Personalized Services

One-time Identity Verification using Digital ID

Clear and relevant classification of services

One-stop Service

ดานการ

ทองเที่ยว

 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศไทย
 ขอมูลสถานท่ีซ้ือสินคาปลอดภาษี
 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย

ดานการขอ

วีซาและตรวจ

ลงตรา

 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น
ขออนุญาตวีซาทางออนไลน

 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน

ดานการเงินและ

ภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริการที่มีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทลับริการทีช่าวตางชาติตองการ

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 บางบริการไมสามารถดําเนินการในรูปแบบออนไลนได

 ไมสามารถตรวจสอบสถานะดําเนินการได

 ใชเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตหรืออนุมัติเปนจํานวนมาก

 รายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินการที่ไมชัดเจน

 การติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมในการใชบริการหรือการสอบถามขอมูล

กับเจาหนาท่ียาก

 การลงทะเบียนใชงานบริการมีความซับซอน ทําใหยากแกการใชงาน

 รูปแบบโครงสร าง เ ว็บไซตของหนวยงานภาครั ฐมีความซับซอน

ทําใหใชงานยาก

ดานการเงิน

และภาษี
 ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 บริการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม

ดานการ

ทองเที่ยว

 ขอมูลการจัดงานแสดงสินคาหรือบริการ / ขอมูลท่ีพัก
 บริการความชวยเหลือแกนักทองเท่ียว

ดาน

สาธารณสุข 
 บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ
 ขอมูลโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa ประเภทตาง ๆ
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa
 บริการตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซาผานทางชองทางออนไลน

ดาน

คมนาคม

 ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและจราจร
 บริการชองทางในการจายคาปรับจราจรออนไลน
 บริการการรองเรียนการเดินทางโดยใชพาหนะสาธารณะออนไลน

ดานความ

ปลอดภัย

 ขอมูลของตองหาม/ตองกํากัดในการนําเขา
 ขอมูลสิ่งของตองสําแดง ณ การตรวจสัมภาระผูโดยสารขาเขา
 ขอมูลบทลงโทษในการนําเขาสิ่งของตองหามมาในราชอาณาจักร



 
 

หนา 26 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ตองการบริการดิจิทัลสูงในดานสาธารณสุข ดานการทองเที่ยว ดานการวีซาและการตรวจลงตรา ดานการเงิน

และภาษี และ ดานความปลอดภัย เชน ขอมูลรายชื่อสถานที่กักกันที่ทางรัฐบาลไทยกำหนด ขอมูลการจัดงาน

แสดงสินคาหรือบริการ บริการยื่นขอ Visa ผานทาง e-Visa บริการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม และขอมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลสำหรับชาวตางชาติที่ตองไดรับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน เปนตน ทั้งนี้ นักทองเที่ยวกลุม MICE  

ยังตองการลักษณะแพลตฟอรมหรือพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติในลักษณะบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

(One Stop Service) เนื ่องจาก สามารถรับบริการไดในที ่เดียว ลดขั ้นตอนและเวลาในการดำเนินงาน 

รองลงมาไดแก การยืนยันตัวตนครั้งเดียวผาน Digital ID และมีชองทางในการเขาถึงหนวยงานอ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 3.9: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีนักทองเท่ียวกลุม MICE ตองการ 

3.1.3 ความคาดหวังและความตองการของนักทองเท่ียวเชิงการแพทยชาวตางชาต ิ

นักทองเที่ยวเชิงการแพทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับพึงพอใจปานกลาง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน พบวา นักทองเที่ยวเชิงการแพทย มีความพึงพอใจมากการใช

บริการของภาครัฐในดานสาธารณสุข ขณะที่บริการดานคมนาคม ดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา และ

ดานอื่นๆ ยังมีความพึงพอใจไมสูงมาก นักทองเที่ยวเชิงการแพทยสวนใหญ พบเจอปญหาจากการใชบริการท่ี

ยังไมสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการได เนื่องจากบางบริการยังไมสามารถดำเนินการผานรูปแบบ

ออนไลนได รวมถึงพบเจอปญหาการสื่อสารทางดานภาษาตางประเทศของเจาหนาที่รัฐที่ไมมีความพรอมใน

การใหบริการ และขั้นตอนการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไมมีความชัดเจน ประกอบกับใชเอกสาร 

ในการยื่นขออนุญาตจำนวนมาก 

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเที่ยว

 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศไทย
 ขอมูลสถานท่ีซ้ือสินคาปลอดภาษี
 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย
 ชองทางการถาม – ตอบ สําหรับชาวตางชาติ

ดานการขอ

วีซาและตรวจ

ลงตรา

 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น
ขออนุญาตวีซาทางออนไลน

 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน

ดานการเงินและ

ภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริการที่มีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทลับริการทีช่าวตางชาติตองการ

2.44

2.75

3.09

3.18

3.58

5.96

Transaction Platform

Clear and relevant classification of services

Personalized Services

Gateways to the relevant agencies

One-time Identity Verification using Digital ID

One-stop Service
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รูปท่ี 3.10: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของนักทองเท่ียวเชิงการแพทย และปญหาและอุปสรรค 

นักทองเที่ยวเชิงการแพทยมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง 

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา นักทองเที่ยวเชิงการแพทยมีความ

ตองการบริการดิจิทัลสูงในดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานการทองเที่ยว ดานการวีซาและการตรวจ

ลงตรา เชน บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทย

ชวงการแพรระบาดของ COVID-19 ขอมูลโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ และ

บริการยื่นขอ Visa ผานทาง e-Visa เปนตน ทั้งนี้ นักทองเที่ยวเชิงการแพทยตองการลักษณะแพลตฟอรม/

พอรทัลบริการเพื ่อชาวตางชาติในลักษณะบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เนื่องจาก 

สามารถรับบริการไดในท่ีเดียว ลดข้ันตอนและเวลาในการดำเนินงาน รองลงมาไดแก การยืนยันตัวตนครั้งเดียว

ผาน Digital ID และบริการเฉพาะบุคคล 

 

รูปท่ี 3.11: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีนักทองเท่ียวเชิงการแพทยตองการ 

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 ไมสามารถตรวจสอบสถานะในการดําเนินการได

 บางบริการยังไมสามารถดําเนินการบริการในรูปแบบออนไลนได 

 เจาหนาท่ีภาครัฐขาดทักษะทางดานภาษาทําใหกิดปญหาดานการสื่อสาร

 ใชเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตหรืออนุมัติเปนจํานวนมาก

 รายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินการที่ไมชัดเจน

 ข้ันตอนในการอนุมัติยุงยาก

 การติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมในการใชบริการหรือการสอบถามขอมูล

กับเจาหนาท่ียาก

 การลงทะเบียนใชงานบริการมีความซับซอน ทําใหยากแกการใชงาน

 รูปแบบโครงสรางเว็บไซตขอหนวยงานภาครัฐมีความซับซอน รวมถึง

หนาจอระหวางเว็บไซตไมตอเน่ือง

ดาน

สาธารณสุข 

 ขอมูลรายชื่อสถานท่ีกักกันท่ีทางรัฐบาลไทยกําหนด 
 บริการแจงผลตรวจ COVID – 19 ผานแอฟพลิเคชั่น “หมอชนะ” 
 ขอมูลโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ
 ขอมูลโปรแกรมการรักษาของโรงพยาบาล / บริการรักษาตามโปรแกรม

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa ประเภทตาง ๆ
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa
 บริการตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซาผานทางชองทางออนไลน

ดาน

คมนาคม

 ขอมูลการนํารถสวนตัวจากตางประเทศมาใชในประเทศ
 บริการขอนุญาตการนํารถตางประเทศมาใชในประเทศ
 ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและจราจร

ดานความ

ปลอดภัย

 ขอมูลของตองหาม/ตองกํากัดในการนําเขา
 ขอมูลสิ่งของตองสําแดง ณ การตรวจสัมภาระผูโดยสารขาเขา
 ขอมูลบทลงโทษในการนําเขาสิ่งของตองหามมาในราชอาณาจักร

ดานครอบครัว  ขอมูลการจดทะเบียนสมรส
 ระบบจองคิวตดทะเบยีนสมรสออนไลน

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเที่ยว
 ขอมูลบริษัทตัวแทนหรือท่ีปรึกษาดานสุขภาพ / บริษัทนําเท่ียวเชิงสุขภาพ
 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน
 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น

ขออนุญาตวีซาทางออนไลน

ดานการเงินและ

ภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

1.90

2.77

3.20

3.21

4.11

5.81

Gateways to the relevant agencies

Transaction Platform

Clear and relevant classification of services

Personalized Services

One-time Identity Verification using Digital ID

One-stop Service



 
 

หนา 28 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

3.1.4 ความคาดหวังและความตองการของแรงงานฝมือชาวตางชาติ 

แรงงานฝมือมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน

ความพึงพอใจในแตละดาน พบวา แรงงานฝมือมีความพึงพอใจมากจากการใชบริการของภาครัฐในดาน

สาธารณสุข ดานท่ีอยูอาศัย และดานการทองเท่ียว ขณะท่ีบริการดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา และดาน

อื่นๆ รวมถึงบริการเฉพาะกลุมดานแรงงานยังมีความพึงพอใจไมสูงมาก แรงงานฝมือสวนใหญ พบเจอปญหา

จากการสื่อสารทางดานภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ในการใหบริการแกชาวตางชาติ ขั้นตอนการขออนุมัติ

หรืออนุญาตมีความยุงยาก และบางบริการยังไมสามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลนได อีกทั้ง ขั้นตอนการ

ดำเนินงานและขอมูลเอกสารที่ไมชัดเจนก็เปนอีกหนึ่งปญหาที่แรงงานฝมือพบเจอ เนื่องจาก รัฐบาลไทยระบุ

เอกสารที่ตองใชประกอบการยื่นขอวีซาไมชัดเจน ทำใหยากตอการขอวีซา รวมถึงบริการในปจจุบันยังตองการ

เอกสารและการลงนามในการยื่นขอรับบริการในรูปแบบกระดาษทำใหเกิดความไมสะดวกตอการเขารับบริการ 

 

รูปท่ี 3.12: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของแรงงานฝมือและปญหาและอุปสรรค 

แรงงานฝมือมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยู ในระดับสูง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา แรงงานฝมือมีความตองการบริการดิจิทัล

สูงในทุกดาน โดยเฉพาะดานสาธารณสุข ดานแรงงาน ดานการเงินและภาษี ดานการขอวีซาและการตรวจ 

ลงตรา ดานที่อยูอาศัย ดานคมนาคม ดานความปลอดภัย ดานครอบครับ และดานการทองเที่ยว ตัวอยางเชน 

ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและสถานที่ในการขอใบอนุญาตทำงาน บริการดาวนโหลดแบบฟอรมขออนุญาตทำงาน

ของคนตางดาวในกรณีขอยื่นแบบกระดาษ ขอมูลการยื่นภาษีสำหรับชาวตางชาติ เปนตน ทั้งนี้ แรงงานฝมือ

ตองการใหแพลตฟอรม/พอรทัลบริการมีการจัดบริการหมวดหมูที่มีความชัดเจนและเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจาก 

สามารถใชบริการและคนหาบริการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาไดแก เปนลักษณะบริการแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และบริการเฉพาะบุคคล 

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 ปญหาการสื่อสารดานภาษา เจาหนาท่ีขาดทักษะในการติดตอสื่อสารกับ

ชาวตางชาติ

 บริการของรัฐบาลสวนใหญยังไมสามารถใหบริการผานชองทางออนไลนได

ดีพอ และเจาหนาที่ไมมคีวามรูความสามารถดานเทคโนโลยีเพียงพอ

 หลายบริการไมสามารถตรวจสสอบสถานะการดําเนินการได

 บริการในปจจุบันยังตองการเอกสารและการลงนามในการยื่นขอรับบริการ

ตางๆ จํานวนมากและเปนกระดาษ ซ่ึงไมสะดวกตอการเขารับบริการ ควร

ยอมรับการใชเอกสารแสกน

 รัฐบาลไทยระบุเอกสารท่ีตองใชประกอบการยื่นขอวีซาไมชัดเจน ทําให

ยากตอการขอวีซา ข้ันตอนในการขออนุมัติยุงยาก

 การหาขอมูลจากรัฐบาลไทยบนชองทางออนไลนทําไดยาก และขอมูลยังมี

ความไมถูกตองและไมครบถวน

 รูปแบบโครงสรางเว็บไซตมีความซับซอน หนาจอระหวางเว็บไซตไม

ตอเน่ือง

ดาน

สาธารณสุข 

 ขอมูลลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ
 ขอมูลสถานการณผูติดเชื้อ COVID-19 ในไทย
 บริการแจงผลตรวจ COVID – 19 ผานแอฟพลิเคชั่น “หมอชนะ” 

ดานที่อยูอาศัย  ขอมูลเก่ียวกับการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและท่ีดินของคนตางดาว

ดานความ

ปลอดภัย

 บริการซ้ือประกันภัยสําหรับชาวตางชาติ
 ขอมูลบริษัทประกันท่ีไดรับใบอนุญาต
 ขอมูลของตองหาม/ตองกํากัดในการนําเขา

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa ประเภทตาง ๆ
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa
 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)

ดาน

คมนาคม
 ขอมูลการนํารถสวนตัวจากตางประเทศมาใชในประเทศ
 บริการขอนุญาตการนํารถตางประเทศมาใชในประเทศ

ดานแรงงาน
 ขอมูลงานท่ีเปดรับสมัครสําหรับชาวตางชาติในประเทศไทย
 ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและสถานท่ีในการขอใบอนุญาตทํางาน
 บริการดาวนโหลดแบบฟอรมขออนุญาตทํางานของคนตางดาว



 
 

แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)            | หนา 29 

 

รูปท่ี 3.13: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีแรงงานฝมือตองการ 

3.1.5 ความคาดหวังและความตองการของแรงงานไรฝมือชาวตางชาต ิ

แรงงานไรฝมือมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบคะแนน

ความพึงพอใจในแตละดาน พบวา แรงงานไรฝมือมีความพึงพอใจมากการใชบริการของภาครัฐในดาน

สาธารณสุข ดานครอบครัว และดานที่อยูอาศัย ตัวอยางเชน บริการขอมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 

ของชาวตางชาติที่พำนักในไทย และแรงงานตางดาว และบริการขอมูลรายงานสถานการณฉุกเฉิน ขณะท่ี

บริการดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา ดานแรงงาน และดานอ่ืนๆ ยังมีความพึงพอใจไมสูงมาก โดยเฉพาะ

บริการเฉพาะดานแรงงาน เชน บริการขอมูลประกาศหางาน บริการขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและสถานที่ในการ

ขอใบอนุญาตทำงาน และระบบอนุญาตทำงานของคนตางดาว (3 สัญชาติ) ทางออนไลน แรงงานไรฝมือสวน

ใหญ พบเจอปญหาในสวนของมาตรฐานการดำเนินการในแตละจังหวัดไมสอดคลองกัน และมีการใชเอกสาร

ประกอบการยื่นขออนุญาตหรือรับบริการจำนวนมาก ตัวอยางเชน การยื่นขอใบอนุญาตทำงานในแตละจังหวัด

มีการใชเอกสารประกอบการยื ่นที ่ไมเหมือนกันทำใหเกิดความสับสนในการรับบริการ รวมถึงเจาหนาท่ี 

ขาดทักษะในการติดตอสื่อสารกับขาวตางชาติ และการยื่นขออนุญาตมีข้ันตอนการอนุมัติท่ียุงยาก 

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเท่ียว

 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย
 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศไทย

ดานการขอวีซา

และตรวจลง

ตรา

 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น

ขออนุญาตวีซาทางออนไลน
 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน
 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ

ดานการเงิน

และภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

2.14

2.84

3.60

3.64

4.33

4.45

Transaction Platform

Gateways to the relevant agencies

One-time Identity Verification using Digital ID

Personalized Services

One-stop Service

Clear and relevant classification of servicesดานแรงงาน
 บริการยื่นหรือตออายุใบอนุญาตทํางานออนไลน / จองคิวขอรับบริการ
 บริการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทํางานออนไลน
 บริการจองคิวตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว



 
 

หนา 30 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

รูปท่ี 3.14: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของแรงงานไรฝมือ และปญหาและอุปสรรค 

แรงงานไรฝมือมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา แรงงานไรฝมือมีความตองการบริการดิจิทัล

สูงในทุกดาน โดยเฉพาะดานแรงงาน การขอวีซาและการตรวจลงตรา และดานสาธารณสุข เชน บริการระบบ

อนุญาตทำงานของคนตางดาว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและสถานท่ีในการขอ

ใบอนุญาตทำงาน บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47) และขอมูลบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ของชาวตางชาติที่พำนักในไทย และแรงงานตางดาว เปนตน ทั้งนี้ แรงงานไรฝมือตองการลักษณะ

แพลตฟอรม/พอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติในรูปเปนบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

เนื่องจาก สามารถรับบริการไดในท่ีเดียว ลดข้ันตอนและเวลาในการดำเนินงาน รองลงมาไดแก มีการจัดบริการ

หมวดหมูท่ีมีความชัดเจนและเก่ียวเนื่องกัน และบริการเฉพาะบุคคล 

รูปท่ี 3.15: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีแรงงานไรฝมือตองการ 

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 มาตรการในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในแตละจังหวัดไม

สอดคลองกัน

 เจาหนาที่ขาดทักษะในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ

 ข้ันตอนการอนุมัติยาก

 ตองการเอกสารประกอบการย่ืนขออนุญาต/ขออนุมัติเปนจํานวนมาก

 ข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไมชัดเจน

 รูปแบบโครงสรางเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐมีความซับซอนสูง ทําให

ยากตอการใชงาน

 การติดตอสอบถามขอมูลกับเจาหนาท่ีทําไดยาก เจาหนาที่ขาดทักษะใน

การติดตอสื่อสาร

ดาน

สาธารณสุข 

 ขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย
 ขอมูลลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ
 ชองทางสายดวนเม่ือพบการระบาดของโรคระบาค เชน Covid-19

ดานที่อยูอาศัย  ขอมูลเก่ียวกับการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและท่ีดินของคนตางดาว

ดานครอบครัว
 ขอมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส
 ระบบจองคิวจดทะเบียนสมรถออนไลน

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa ประเภทตาง ๆ
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa
 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)

ดานการเงิน

และภาษี

 ขอมูลการยื่นภาษีสําหรับชาวตางชาติ
 ขอมูลเก่ียวกับการจายภาษีเงินไดในประเทศไทย
 บริการยื่นภาษีเงินไดสําหรับชาวตางชาติ

ดานแรงงาน
 ขอมูลงานท่ีเปดรับสมัครสําหรับชาวตางชาติในประเทศไทย
 ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและสถานท่ีในการขอใบอนุญาตทํางาน
 ระบบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (3 สัญชาต)ิ ทางออนไลน

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

2.39

2.66

3.21

3.45

4.51

4.79

Transaction Platform

Gateways to the relevant agencies

One-time Identity Verification using Digital ID

Personalized Services

Clear and relevant classification of services

One-stop Service

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเท่ียว

 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย
 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย / สถานท่ีซ้ือสินคาปลอดภาษี

ดานการขอวีซา

และตรวจลง

ตรา

 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น
ขออนุญาตวีซาทางออนไลน

 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน

ดานการเงิน

และภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ดานแรงงาน
 บริการยื่นหรือตออายุใบอนุญาตทํางานออนไลน / จองคิวขอรับบริการ
 บริการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทํางานออนไลน
 บริการจองคิวตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว
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3.1.6 ความคาดหวังและความตองการของนักธุรกิจและนักลงทุนชาวตางชาต ิ

นักธุรกิจและนักลงทุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนความพึงพอใจในแตละดาน พบวา นักธุรกิจและนักลงทุนมีความพึงพอใจในการใชบริการดานตางๆ  

ไมสูงมากนัก โดยเฉพาะ บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47) บริการขอมูลการเปลี่ยนประเภท 

วีซาและการขออยูตอในกรณีตาง ๆ ในดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา บริการขอมูลการไดมาซึ่งที่ดิน 

เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาวในดานที่อยูอาศัย บริการขอมูลและจองคิวการแจงยายภูมิลำเนา และ

บริการขอมูลและจองคิดจดทะเบียนสมรสในดานครอบครัว รวมถึง บริการเฉพาะดานธุรกิจ ไดแก บริการจด

ทะเบียนนิติบคุคล บริการยื่นคำขอสงเสริมการลงทุน บริการขอหรือตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน 

ขณะที่ บริการขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย และพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) รวมถึง ขอมูลอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีนักธุรกิจและนักลงทุนมีความพึงพอใจมาก นักธุรกิจและนักลงทุนสวนใหญ พบเจอปญหาจาก 

การใชบริการที ่ไมสามารถตรวจสถานะการดำเนินการได เนื ่องจากบางบริการยังไมสามารถดำเนินการ 

ในรูปแบบออนไลนได รวมถึง ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตมีขั ้นตอนการอนุมัติยุ งยาก และใชเอกสาร

ประกอบการยื่นขอจำนวนมาก อีกทั้ง ขั้นตอนการดำเนินการของภาครัฐยังไมมีความชัดเจน ตัวอยางเชน  

การนำของเขาประเทศจะตองใชเอกสารในรูปแบบกระดาษจำนวนมากและตองดำเนินการที่สนามบิน รวมถึง

ตองมีการจายภาษีโดยใชเงินสดที่ศุลกากรทำใหเกิดความยากลำบาก นอกจากนี้ นักธุรกิจและนักลงทุนยังพบ

ปญหาอ่ืนเพ่ิมเติม ไดแกการเดินทางเขาประเทศตองดาวนโหลดแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามตัวจำนวนมาก 

ทำใหการเดินทางเขาประเทศไทยไมนาดึงดูด รวมถึง พื ้นที ่การลงทุนในประเทศไทยไมมีความนาสนใจ 

เนื่องจากอุปสรรคทางดานนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบท่ีลาหลัง 

รูปท่ี 3.16: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของนักธุรกิจและนักลงทุน และปญหาและอุปสรรค 

นักธุรกิจและนักลงทุนมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา นักธุรกิจและนักลงทุนมีความตองการ

บริการดิจิทัลสูงในดานธุรกิจ ดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา ดานการเงินและภาษี ดานสาธารณสุข เชน 

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 การใชงานบริการยังไมสามารถตรวจสอบสถานการณดําเนินการได

 การสมัครหรือใชงานบริการมข้ัีนตอนในการอนุมัติมีความยุงยาก

 ตองการใชเอกสารประกอบจํานวนมาก

 ข้ันตอนการดําเนินการไมชัดเจน

 ไมมีชองทางใหรายงานบริการที่ยังมีปญหา (Report) เสนอแนะ หรือติชมการ

ใหบริการทางออนไลน

 หนวยงานรัฐในปจจุบันยังไมมีทักษะความสามารถและความพรอมในการใหบริการ

ออนไลน หากไมไดรับความเชื่อเหลือ ตองใหภาคเอกชนท่ีมีความสามารถดานดิจิทัล 

การเก็บขอมูล และความปลอดภัยของขอมูลเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบ

บริการตางๆ 

 การเดินทางเขาประเทศตองดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันสําหรับการติดตามตัวจํานวน

มาก ทําใหการเดินทางเขาประเทศไทยไมนาดึงดูด

 การนําของเขาประเทศจะตองใชเอกสารในรูปแบบกระดาษจํานวนมากและตอง

ดําเนินการท่ีสนามบิน ทําใหเกิดความยาก รวมถึงตองมีการจายภาษีโดยใชเงินสดท่ี

ศุลกากร ทําใหมีความไมนาเชื่อถือ

 พ้ืนท่ีในการลงทุนมีความไมนาสนใจ ไมสามารถถือหุนเกิน 49% ได ระบบและ

นโยบายมคีวามลาสมัย ทําใหการลงทุนในประเทศไทยไมนาสนใจ 

ดานธุรกิจ
 ขอมูลเก่ียวกับดานการลงทุนในประเทศไทย
 ขอมูลเก่ียวกับดานการลงทุนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก (EEC)

ดานการเงิน

และภาษี
 ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ขอมูลดานเงินตราและคาครองชีพในประเทศไทย

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)
 บริการขอมูลรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนประเภท VISA
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa

ดาน

ครอบครัว

 ขอมูลการแจงยายภูมิลําเนา / จองคิวออนไลน
 ขอมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส / จองคิวออนไลน
 ขอมูลการแปลงสัญชาติเปนไทย

ดานธุรกิจ
 บริการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 บริการยื่นคําขอสงเสริมการลงทุน 
 บริการขอหรือตรวจสอบหนังสอืรับรองนิติบคุคล

ดานที่อยูอาศัย
 ขอมูลการไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว
 ขอมูลเก่ียวกับการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและท่ีดินของคนตางดาว
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ขอมูลเกี่ยวกับดานการลงทุนในประเทศไทย บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บริการออกเลขนิติบุคคลตาม

กฎหมายตางประเทศ ยื่นคำขอสงเสริมการลงทุน ขอมูลการยื่นภาษีสำหรับชาวตางชาติ และบริการยื่นภาษีเงิน

ไดสำหรับชาวตางชาติ เปนตน ทั้งนี้ นักธุรกิจและนักลงทุนตองการลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการเพ่ือ

ชาวตางชาติในรูปเปนบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เนื่องจาก สามารถรับบริการได 

ในที่เดียว ลดขั้นตอนและเวลาในการดำเนินงาน รองลงมาไดแก ไดแก การยืนยันตัวตนครั้งเดียวผาน Digital 

ID และมีการจัดบริการหมวดหมูท่ีมีความชัดเจนและเก่ียวเนื่องกัน 

 
รูปท่ี 3.17: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีนักธุรกิจและนักลงทุนตองการ 

3.1.7 ความคาดหวังและความตองการของผูอาศัยช่ัวคราวไมเกิน 90 วัน 

ผูอยูอาศัยชั่วคราวไมเกิน 90 วัน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ผูอยูอาศัยชั่วคราวไมเกิน 90 วันมีความพึงพอใจมาก 

ในการใชบริการดานสาธารณสุข ดานการทองเท่ียว ดานท่ีอยูอาศัย และดานอ่ืน ๆ ขณะท่ี ดานการขอวีซาและ

การตรวจลงตรา ดานคมนาคม ดานครอบครัว และดานความปลอดภัย ยังมีความพึงพอใจไมสูงมาก โดยเฉพาะ

บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47) ระบบแบบฟอรม ตม.6 กอนเดินทางเขา/ออกประเทศไทย 

และบริการขอมูลการเปลี่ยนแปลงประเภทวีซาและการขออยูตอในกรณีตาง ๆ ในดานการขอวีซาและการตรวจ

ลงตรา ผูอยูอาศัยชั่วคราวไมเกิน 90 วันสวนใหญ พบเจอปญหาเก่ียวกับการสื่อสารทางดานภาษาตางประเทศ

ของเจาหนาที่ภาครัฐที่ยังไมสามารถใหบริการแกชาวตางชาติได รวมถึงในยื่นขออนุญาตหรือขออนุมัติมีการใช

เอกสารประกอบจำนวนมาก และในบางบริการยังไมสามารถตรวจสอบสถานการณดำเนินการได 

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการขอ

วีซาและตรวจ

ลงตรา

 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น
ขออนุญาตวีซาทางออนไลน

 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน

ดานการเงินและ

ภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

1.93

2.25

3.44

4.14

4.32

4.93

Transaction Platform

Gateways to the relevant agencies

Personalized Services

Clear and relevant classification of services

One-time Identity Verification using Digital ID

One-stop Service
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รูปท่ี 3.18: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของผูอาศัยช่ัวคราวไมเกิน 90 วัน และปญหาและอุปสรรค 

ผูอาศัยชั่วคราวไมเกิน 90 วันมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง 

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา ผูอาศัยชั่วคราวไมเกิน 90 วัน 

มีความตองการบริการดิจิทัลสูงในดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา ดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัย 

ดานการทองเที ่ยว ดานการเงินและภาษี ดานคมนาคม ดานครอบครัว และดานการศึกษา เชน ขอมูล

รายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนประเภท Visa บริการยื่นขอ Visa ผานทาง e-Visa ขอมูลรายงานสถานการณ

ฉุกเฉิน เชน ผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ 

ที่พำนักในไทย และขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวงการแพรระบาดของ COVID-19  เปนตน 

ทั้งนี้ ผูอาศัยชั่วคราวไมเกิน 90 วัน ตองการลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติในลักษณะ

บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เนื่องจาก สามารถรับบริการไดในที่เดียว ลดขั้นตอนและ

เวลาในการดำเนินงาน รองลงมาไดแก ไดแก มีชองทางในการเขาถึงหนวยงานอื่นๆ และการยืนยันตัวตนครั้ง

เดียวผาน Digital ID  

 

รูปท่ี 3.19: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีผูอาศัยช่ัวคราวไมเกิน 90 วันตองการ 

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับเจาหนาท่ีไดยาก รวมถึงมีปญหาดานการ

สื่อสารทางดานภาษาตางประเทศ

 เอกสารในการขอรับบริการมีจํานวนมาก

 การลงทะเบียนใชบริการออนไลนมีความซับซอน

 การรับบริการไมสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินการได

 การเขาถึงขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานรัฐมีความซับซอนสูง ทําใหไมได

ขอมูลที่ตองการ

ดาน

สาธารณสุข 

 ขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย
 บริการขอมูลรายชื่อสถานท่ีกักกันท่ีทางรัฐบาลไทยกําหนด 
 บริการแจงผลตรวจ COVID – 19 ผานแอฟพลิเคชั่น “หมอชนะ” 

ดานการ

ทองเที่ยว

 ขอมูลข้ันตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวง Covid-19
 บริการขอมูลการทองเท่ียวในประเทศไทย 
 บริการชองทางเขียนความประทับใจหรือขอเสนอแนะ

ดานที่อยูอาศัย  ขอมูลเก่ียวกับการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและท่ีดินของคนตางดาว

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)
 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนประเภทวีซา
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa

ดาน

คมนาคม

 ขอมูลการนํารถสวนตัวจากตางประเทศมาใชในประเทศ
 บริการขอนุญาตการนํารถตางประเทศมาใชในประเทศ
 ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและจราจร

ดาน

ครอบครัว

 ขอมูลการแจงยายภูมิลําเนา / จองคิวออนไลน
 ขอมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส / จองคิวออนไลน
 ขอมูลการแปลงสัญชาติเปนไทย

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเท่ียว

 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศไทย
 ขอมูลสถานท่ีซ้ือสินคาปลอดภาษี
 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย
 ชองทางการถาม – ตอบ สําหรับชาวตางชาติ

ดานการขอวีซา

และตรวจลง

ตรา

 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น

ขออนุญาตวีซาทางออนไลน
 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน

ดานการเงิน   

และภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

2.17

2.73

3.05

3.61

3.80

5.63

Clear and relevant classification of services

Personalized Services

Transaction Platform

One-time Identity Verification using Digital ID

Gateways to the relevant agencies

One-stop Service

ดานท่ีอยูอาศัย  ขอมูลท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ
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3.1.8 ความคาดหวังและความตองการของผูพักอาศัยระยะยาวชาวตางชาติ 

ผูพักอาศัยระยะยาวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ผูพักอาศัยระยะยาวมีความพึงพอใจในการใชบริการดานตางๆ  

ไมสูงมากนัก โดยเฉพาะบริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47) บริการขอมูลการขอมีถ่ินที่อยูใน

ราชอาณาจักร และบริการยื่นขอวีซาผานทาง e-Visa ในดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา บริการขอมูลและ

จองคิดการแจงยายภูมิลำเนา บริการขอมูลการแปลงชาติในดานครอบครัว บริการขอมูลโครงสรางพื้นฐาน 

การขนสงและจราจร และบริการชองทางในการจายคาปรับจราจรในดานคมนาคม เปนตน ผูพักอาศัยระยะ

ยาวสวนใหญ พบเจอปญหาจากบริการยังไมสามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลนไดทำใหไมสามารถทำการ

ตรวจสอบสถานะการดำเนินการของบริการไดเชนกัน ทั้งนี้ การยื่นขออนุญาตหรือลงทะเบียนมีขั ้นตอน 

การอนุมัติท่ียุงยาก ซ้ำซอน และใชระยะเวลานานทำใหการใหบริการไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงเจาหนาท่ีภาครัฐ

มีปญหาการสื่อสารทางดานภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ ในหลายบริการยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลกันระหวาง

หนวยงานทำใหการใชบริการตองมีการลงทะเบียนหรือกรอกขอมูลซ้ำซอน รวมถึงยังไมมีการรองรับ

ภาษาตางประเทศที่หลากหลาย เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อีกทั้ง การใหบริการขอมูลของหนวยงานยัง

ไมมีความชัดเจน โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวการยื่นขอหรือตออายุวีซาเกษียณอายุ (Retirement Visa) ที่เอกสาร

ประกอบการใชในการยื่นขอมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

รูปท่ี 3.20: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของผูพักอาศัยระยะยาว และปญหาและอุปสรรค 

ผูพักอาศัยระยะยาวมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา ผูพักอาศัยระยะยาวมีความตองการบริการ

ดิจิทัลสูงในทุกดาน โดยเฉพาะการขอวีซาและการตรวจลงตรา ดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานที่อยู

อาศัย และดานครอบครัว เชน ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวงการแพรระบาดของ COVID-19  

ขอมูลรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนประเภท VISA ขอมูลรายละเอียดเอกสารการขออยูตอในกรณีตางๆ 

ขอมูลเกี ่ยวกับโรงพยาบาลสำหรับชาวตางชาติที ่ตองไดรับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน และบริการแจงอยู 

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 บริการไมสามารถดําเนินการออนไลนไดและไมสามารถตรวจสอบสถานะการ

ดําเนินการได

 ข้ันตอนอนุมัติมีความยุงยาก

 การติดตอกับเจาหนาที่ทําไดยาก และมปีญหาการสื่อสารดานภาษา

 กฎระเบียบตางๆ เกี่ยวกับเอกสารและคาใชจาย มีความไมชัดเจนและยังไมมี

มาตรฐานเดียวกัน

 บริการยังไมมีการเช่ือมโยงขอมูล ไมมีภาษาอังกฤษ ทําใหยากตอการใชงาน 

 บริษัทเอเจนซี่บางบริษัทเชื่อถือไมได และดําเนินการไมเปนไปตามกฎหมาย

 ขาดขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีความนาเชื่อถือ 

 ขาดขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่กําลังมีการพัฒนาอยูในปจจุบัน 

 ขอมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซามีความไมชัดเจน

 ตองใชเวลาในการเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนวีซาเยอะ

 ข้ันตอนในการดําเนินการมีมากเกินไป ทําใหการใหบริการไมมีประสิทธิภาพ

 ระบบบริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผานชองทางออนไลนไมสามารถ

ใชงานได

 ขอมูลเกี่ยวกับการยื่นขอหรือตออายุวีซาเกษียณอายุ  (Retirement Visa) 

ไมชัดเจน และเอกสารท่ีใชในการย่ืนขอมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา

ดาน

สาธารณสุข 

 บริการขอมูลรายชื่อสถานท่ีกักกันท่ีทางรัฐบาลไทยกําหนด 
 บริการแจงผลตรวจ COVID – 19 ผานแอฟพลิเคชั่น “หมอชนะ”
 ขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)
 ขอมูลการขอมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa

ดาน

คมนาคม

 ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและจราจร
 บริการชองทางในการจายคาปรับจราจรออนไลน
 ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือ/จดทะเบียน/ชําระภาษีรถ

ดานความ

ปลอดภัย

 ขอมูลติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 ขอมูลบริษัทประกันภัยท่ีไดรับใบอนุญาต
 ขอมูลเก่ียวกับโรงพยาบาล

ดาน

ครอบครัว

 ขอมูลการแจงยายภูมิลําเนา / จองคิวออนไลน
 ขอมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส / จองคิวออนไลน
 ขอมูลการแปลงสัญชาติเปนไทย

ดานที่อยูอาศัย  ขอมูลเก่ียวกับการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและท่ีดินของคนตางดาว



 
 

แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)            | หนา 35 

ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47) เปนตน ท้ังนี้ ผูพักอาศัยระยะยาวตองการใหแพลตฟอรม/พอรทัลบริการ 

มีการจัดบริการหมวดหมูที่มีความชัดเจนและเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจาก สามารถใชบริการและคนหาบริการได

อยางสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีบริการท่ีเก่ียวเนื่องกัน รองลงมาไดแก มีบริการเฉพาะบุคคล และเปนบริการ

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

 

รูปท่ี 3.21: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีผูพักอาศัยระยะยาวตองการ 

3.1.9 ความคาดหวังและความตองการของกลุมการทูตหรือกงสุล หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ชาวตางชาติกลุมการทูตหรือกงสุล หรือปฏิบัติหนาที่ราชการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ 

พึงพอใจปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ชาวตางชาติกลุมการทูต

หรือกงสุล หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการมีความพึงพอใจในการใชบริการดานตางๆ ไมสูงมากนัก โดยเฉพาะบริการ

ยื่นขอหนังสือเดินทาง และบริการขอมูลรายละเอียด คุณสมบัติ คาธรรมเนียม สถานที่ยื่นคำรอง และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาการยื่นออกหนังสือเดินทางคนตางดาวหรือเอกสารเดินทางตางดาวฉุกเฉินในดานการขอ

วีซาและการตรวจลงตรา รวมถึงบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติที่พำนักในไทย และ

ขอมูลโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในดานสาธารณสุข ขณะท่ี 

บริการการยื่นขอวีซา การตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซา และบริการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มชาวตางชาติกลุม

การทูตหรือกงสุล หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการมีความพึงพอใจมาก ชาวตางชาติกลุมการทูตหรือกงสุล หรือปฏิบัติ

หนาที่ราชการสวนใหญพบเจอปญหา เกิดจากการยื่นขออนุญาตหรือลงทะเบียนมีขั้นตอนการอนุมัติที่ยุงยาก

และซ้ำซอน ประกอบกับตองใชเอกสารประกอบการยื่นขอเปนจำนวนมาก รวมถึง การรับบริการยังไมสามารถ

ตรวจสอบสถานะการดำเนินการได เนื่องจาก การใหบริการสวนใหญยังไมสามารถดำเนินการในรูปแบบ

ออนไลนได 

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

1.52

2.28

3.74

3.96

4.16

5.34

Transaction Platform

Gateways to the relevant agencies

One-time Identity Verification using Digital ID

One-stop Service

Personalized Services

Clear and relevant classification of services

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเท่ียว

 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศไทย
 ขอมูลสถานท่ีซ้ือสินคาปลอดภาษี
 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย

ดานการขอวีซา

และตรวจลง

ตรา

 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น

ขออนุญาตวีซาทางออนไลน
 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน

ดานการเงิน   

และภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ดานท่ีอยูอาศัย  ขอมูลท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ

ดานการศึกษา  ขอมูลการศึกษาตอในประเทศไทย และทุนการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย



 
 

หนา 36 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

รูปท่ี 3.22: ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของชาวตางชาติกลุมการทูตหรือกงสลุ หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ และปญหา
และอุปสรรค 

กลุมการทูตหรือกงสุล หรือปฏิบัติหนาที่ราชการมีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดย

รวมอยูในระดับสูง และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา กลุมการทูตหรือ

กงสุล หรือปฏิบัติหนาที่ราชการมีความตองการบริการดิจิทัลสูงในทุกดาน โดยเฉพาะดานการเงินและภาษี  

ดานสาธารณสุข ดานที่อยูอาศัย ดานความปลอดภัย และดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา เชน ขอมูลการ

ยื่นภาษีสำหรับชาวตางชาติ ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวงการแพรระบาดของ COVID-19 

ขอมูลรายงานสถานการณฉุกเฉิน เชน ผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย และขอมูลลงทะเบียนฉีดวัคซีน

โควิด-19 ของชาวตางชาติท่ีพำนักในไทย เปนตน ท้ังนี้ กลุมการทูตหรือปฏิบัติราชการตองการใหแพลตฟอรม/

พอรทัลบริการมีการยืนยันตัวตนครั้งเดียวผาน Digital ID เพื่อลดการมีรหัสผูใชงานหลากหลาย ทำใหยาก 

ตอการจำและสับสนในการใชงาน รองลงมาไดแก เปนบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และ

มีการจัดหมวดหมูบริการท่ีมีความชัดเจนและเก่ียวเนื่องกัน 

 

รูปท่ี 3.23: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติกลุมการทูตหรือกงสลุ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตองการ 

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 ข้ันตอนการขออนุญาตหรือการอนุมัตยิุงยาก

 บริการสวนใหญไมสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินงานได

 การย่ืนขออนุมัติหรืออนุญาตตองใชเอกสารประกอบจํานวนมาก

 บางบริการยังไมสามารถดําเนินการออนไลนได

 รูปแบบโครงสรางเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐมีความซับซอน และมีหนาจอ

ระหวางเว็บไซตไมตอเนื่อง ทําใหมความเขาใจยากตอการใชงาน

 การลงทะเบียนเขาใชงานบริการมีข้ันตอนที่ยุงยาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจมาก

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย

ดานการเงิน

และภาษี

 ขอมูลเก่ียวกับการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT Refund)
 บริการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT Refund)
 บริการขอมูลแผนผังจุดขอคืนภาษี ณ ทาอากาศยานนานาชาติ

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa ประเภทตาง ๆ
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa
 บริการตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซาผานทางชองทางออนไลน

ดาน

สาธารณสุข 
 บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ
 ขอมูลโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ 

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 ยื่นขอหนังสือเดินทาง
 ขอมูลการยื่นออกเอกสารเดินทางคนตางดาว / เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

ดานความ

ปลอดภัย

 บริการการแจงเสียชีวิตของชาวตางชาติ
 ขอมูลบริษัทประกันภัยท่ีไดรับใบอนุญาต
 บริการซ้ือประกันภัยสําหรับชาวตางชาติ

ดานการ

ทองเที่ยว

 ขอมูลท่ีพัก / บริษัทนําเท่ียว
 บริการตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัททัวรนําเท่ียวในประเทศไทย
 ขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวในประเทศไทย

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

1.39

3.18

3.23

3.61

4.77

4.82

Transaction Platform

Personalized Services

Gateways to the relevant agencies

Clear and relevant classification of services

One-stop Service

One-time Identity Verification using Digital ID

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเท่ียว

 ขอมูลสถานท่ีซ้ือสินคาปลอดภาษี
 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย
 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศไทย

ดานการขอวีซา

และตรวจลง

ตรา

 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาและรายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ
 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยื่น

ขออนุญาตวีซาทางออนไลน
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน
 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน

ดานการเงิน   

และภาษี
 รับการรองเรียนเก่ียวกับการฉอโกงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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3.1.10 ความคาดหวังและความตองการของนักศึกษาชาวตางชาติ 

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความ 

พึงพอใจในแตละดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใชบริการดานตางๆ ไมสูงมากนัก โดยเฉพาะ

บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47) และเว็บไซตลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารรับรองการเดิน

ทางเขาประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส (Thailand Pass QR code) ในดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา 

รวมถึงบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติที่พำนักในไทยในดานสาธารณสุข สำหรับบริการ

เฉพาะในดานการศึกษาก็ยังมีความพึงพอใจไมสูงมากนัก โดยเฉพาะ บริการขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และ

ทุนการศึกษา และบริการดาวนโหลดแบบฟอรมเทียบคุณวุฒิ นักศึกษาสวนใหญ พบเจอปญหาจากขั้นตอน 

การดำเนินการของหนวยงานภาครัฐที ่ไมชัดเจนทำใหเกิดความสับสนเมื ่อมีการใชบริการ ประกอบกับ 

การลงทะเบียนหรือขออนุญาตมีการใชเอกสารประกอบการยื่นขอเปนจำนวนมาก และเจาหนาที่ขาดทักษะ 

ในการสื่อสารกับชาวตางชาติ เนื่องจากมีปญหาการสื่อสารดานภาษาตางประเทศ อีกทั้ง หนวยงานภาครัฐ 

ยังขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานทำใหการคนหาขอมูลดานการศึกษา หลักสูตร และทุนการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนานาชาติยุงยาก 

 

รูปท่ี 3.24:ความพึงพอใจการใชบริการภาครัฐของนักศึกษา และปญหาและอุปสรรค 

นักศึกษามีความตองการบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับสูง และเม่ือเปรียบเทียบ

คะแนนความความตองการบริการในแตละดาน พบวา นักศึกษามีความตองการบริการดิจิทัลสูงในดาน

การศึกษา ดานการขอวีซาและการตรวจลงตรา และดานความปลอดภัย เชน ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และ 

วิธีสมัคร ขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาในประเทศไทย บริการดาวนโหลดแบบฟอรมเทียบคุณวุฒิการศึกษา  

ออกหนังสือตอบรับเขาศึกษาเพื่อใชในการขอวีซา และ ขอมูลรายละเอียดเอกสารการขออยูตอในกรณีตางๆ 

เปนตน ทั้งนี้ นักศึกษาตางชาติตองการลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติในรูปเปนบริการ

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เนื่องจาก สามารถรับบริการไดในที่เดียว ลดขั้นตอนและเวลา 

บริการท่ีมีความความพึงพอใจนอย ปญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอจากการใชบริการ

 ข้ันตอนการยื่นขออนุญาตตางๆ ตองใชเอกสารจํานวนมาก และมีข้ันตอน

ท่ีซับซอน

 เจาหนาท่ีขาดทักษะในการสื่อสารกับชาวตางชาติ เน่ืองจากมีปญหา

การสื่อสารดานภาษาตางประเทศ

 ขอมูลของหนวยงานภาครัฐไมมีการเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน ทําใหยาก

ตอการหาขอมูล

 บริการออนไลนที่มีการใหบริการอยุในปจจุบันไมมีการอัพเดทมากพอ

 ขอมูลที่มีการเผยแพรยังไมครบถวนและเพียงพอตอความตองการ

ในการใชบริการ

 รูปแบบโครงสรางเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐมีความซับซอนสูง 

และมีหนาจอระหวางเว็บไซตไมตอเน่ือง ทําใหมีความยุงยากตอการใชงาน

ดาน

สาธารณสุข 

 บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวตางชาติ
 ขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย
 บริการชองทางสายดวนเม่ือพบการระบาด COVID-19

ดานวีซาและ

ตรวจลงตรา

 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)
 Thailand Pass QR code
 บริการยื่นขอวีซา ผานทาง e-Visa

ดาน

คมนาคม

 ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและจราจร
 บริการชองทางในการจายคาปรับจราจรออนไลน
 บริการการรองเรียนการเดินทางโดยใชพาหนะสาธารณะทางออนไลน

ดานความ

ปลอดภัย

 ขอมูลเก่ียวกับโรงพยาบาล
 บริการการแจงเสียชีวิตของชาวตางชาติ
 ขอมูลติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ดานการ

ทองเที่ยว

 ขอมูลท่ีพัก / บริษัทนําเท่ียว
 บริการตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัททัวรนําเท่ียวในประเทศไทย
 ขอมูลข้ันตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวง COVID-19

ดานการศึกษา
 ขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาในประเทศไทย
 ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร และวิธีสมัคร
 บริการดาวนโหลดแบบฟอรมเทียบคุณวุฒิการศึกษา
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ในการดำเนินงาน รองลงมาไดแก มีการจัดหมวดหมูบริการที่มีความชัดเจนและเกี่ยวเนื่องกัน และการยืนยัน

ตัวตนครั้งเดียวผาน Digital ID  

 

รูปท่ี 3.25: บริการท่ีมีความตองการสูง และลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีนักศึกษาตองการ 

3.2 สรุปปญหาและอุปสรรคการใหบริการภาครัฐ และลักษณะบริการท่ีชาวตางชาติตองการ 

จากการศึกษาและสำรวจการใหบริการของหนวยงานภาครัฐไทยแกชาวตางชาติในปจจุบัน พบวา 

สวนใหญในหลายหนวยงานยังมีปญหาและอุปสรรคของการใหบริการแกชาวตางชาติในดานตางๆ สามารถสรุป

ได 4 ประเด็น ไดแก  

1. การรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐในการเชื่องโยงการใหบริการทำไดยาก เนื่องจากยังพบ

ปญหาในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่ทำไดยาก รวมถึงบุคลากรที่ไมเพียงพอ

ประกอบกับยังขาดทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

2. ขอจำกัดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ในการแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางภาครัฐ เนื ่องจาก 

กฎหมาย กฎระเบียบของแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน  

3. บริการภาครัฐยังไมเชื่อมโยงกับในเชิงของการใชงาน เนื่องจาก แตละหนวยงานมีระบบการ

ใหบริการหรือระบบบัญชีผูใชงานท่ีแตกตางกัน รวมถึงยังไมมีพอรทัลบริการเพ่ือเชื่อมตอการ

ใชงานในแตละบริการ  

4. กระบวนการพัฒนาบริการดิจิทัลยังขาดการเชื่อมโยงในขั้นตอนของการพัฒนา เนื่องจาก 

งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล และการพัฒนาบริการใหม 

จากการสำรวจความตองการของชาวตางชาติ และจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นตางๆ พบวา

ชาวตางชาติตองการลักษณะบริการ 4 ลักษณะ ไดแก  

1. บริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) เนื่องจาก เปนลักษณะการใหบริการที่สามารถ

รับบริการไดในท่ีเดียว ลดข้ันตอนการและเวลาในการดำเนินงาน  

2. การมีบริการท่ีอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม  

บริการท่ีมีความตองการสูง และตองการใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ลักษณะแพลตฟอรม/พอรทัลบริการท่ีชาวตางชาติตองการ

2.18

2.47

3.43

3.70

4.04

5.18

Transaction Platform

Gateways to the relevant agencies

Personalized Services

One-time Identity Verification using Digital ID

Clear and relevant classification of services

One-stop Service

ดานสาธารณสุข  บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพ้ืนท่ีประเทศไทยผานชองทางออนไลน

ดานการ

ทองเท่ียว
 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศไทย
 บริการจองท่ีพัก/บริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมาย

ดานการขอวีซา

และตรวจลง

ตรา

 ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท
 บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
 บริการออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/หนังสือเดินทางฉุกเฉินออนไลน

ดานการศึกษา
 ขอมูลการศึกษาตอในประเทศไทย และทุนการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย
 ขอมูลเก่ียวกับโอกาสการทํางานตอในประเทศไทยหลังจบการศึกษา
 บริการถาม-ตอบขอสงสัยเก่ียวกับการศึกษาตอในประเทศไทย
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3. การเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถลดความซ้ำซอนของขอมูล รวมถึงสามารถใชขอมูล

รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐได  

4. การยืนยันตัวตนที่งาย สะดวก จะทำใหการทำธุรกรรมผานชองทางออนไลนมีความสะดวก 

รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใชบริการ รวมถึงยังมีความปลอดภัยสูงอีกดวย 

 

รูปท่ี 3.26: ปญหาและอุปสรรคการใหบริการภาครัฐ และลักษณะบรกิารท่ีชาวตางชาติตองการ 

  

บริการที่ชาวตางชาติตองการ (Gain Point)

1 2

3 4

1 2

3 4

ปญหา/อุปสรรค (Pain point) ของการใหบริการภาครัฐ

การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐเพื่อเชื่อมโยง

บริการทําไดยาก

การยืนยันตัวตนที่งาย สะดวกการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

การมีบริการที่อํานวยความสะดวก

ในการทําธุรกรรม

บริการแบบครบวงจร (One-

Stop Service)

ขอจํากัดทางกฎหมาย 

กฎระเบียบ ในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง

ภาครัฐ

บริการภาครัฐยังไมเช่ือมโยงกันในเชิงของ

การใชงาน

กระบวนการพัฒนาบริการดิจิทัล

ยังขาดการเช่ือมโยงในขั้นตอน

ของการพัฒนา
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4 ตัวอยางการพัฒนาแพลตฟอรม/พอรทัลกลางเพ่ือชาวตางชาติในประเทศ 

4.1 กรณีศึกษาการพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลสำหรับชาวตางชาติในตางประเทศ 

ปจจุบัน ในนานาประเทศทั่วโลกไดมีการพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางสำหรับประชาชน 

ในประเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเขาถึงบริการภาครัฐ และชวยใหประหยัดคาใชในการดำเนินธุรกรรม

ตางๆ อยางไรก็ตาม พบวานานาประเทศไดมีการพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางเพื่อชาวตางชาติดวย

เชนกัน เนื่องจากชาวตางชาติเหลานี้ถือเปนกลุมท่ีมีความสำคัญตอเศรษฐกิจและขีดความสามารถของประเทศ 

ทั้งในแงของการทองเที่ยว การลงทุน โดยการมีแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางดังกลาวนั้น สามารถดึงดูดให

ชาวตางชาติที่สนใจหรือตองการเดินทางเขามายังประเทศทราบถึงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ และ

สามารถอำนวยความสะดวกในการเขาถึงและรับบริการจากหนวยงานภาครัฐผานชองทางดิจิทัล ทางที่ปรึกษา

ไดทำการศึกษาแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางเพื่อใหบริการชาวตางชาติในนานาประเทศ พบวา การจัดทำ

แพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางนั้น มีรูปแบบการใหบริการ 3 รูปแบบ ดังนี ้

1. การใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลกลางเดียวกันกับประชาชน (Blended with 

Citizen Portal) คือ การที่ภาครัฐพัฒนาพอรทัลกลางที่รวมขอมูลและบริการของภาครัฐ

สำหรับใหบริการทั ้งประชาชนและชาวตางชาติไวดวยกัน และใหบริการดวยชุดบริการ

เดียวกัน 

2. การแยกหมวดบริการสำหรับชาวตางชาติบนพอรทัลกลางเดียวกันกับประชาชน 

(Separated Non-citizen Section) คือ การที่ภาครัฐพัฒนาพอรทัลกลางที่ใหบริการท้ัง

ประชาชนและชาวตางชาติในพอรทัลเดียว แตภายในพอรทัลกลางจะมีการแยกหมวดบริการ

สำหรับชาวตางชาติออกมาอยางชัดเจน  

3. การใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลกลางที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ (Separated Non-

citizen Portal) คือ การที่ภาครัฐพัฒนาพอรทัลกลางเพื่อชาวตางชาติและพอรทัลกลาง

สำหรับประชาชนแยกกันอยางชัดเจน โดยพอรทัลกลางเพื ่อชาวตางชาติจะเปนพอรทัล 

ที่รวบรวมขอมูลและบริการภาครัฐสำหรับชาวตางชาติ เชน บริการยื่นคำรองขอวีซา บริการ 

ยื่นคำรองขอใบอนุญาตทำงาน  

จากการศึกษาประเทศที ่มีคะแนนดัชนี Online Service Index (OSI) 100 ประเทศแรก พบวา 

ประเทศสวนใหญมีการใหบริการชาวตางชาติแบบแยกหมวดบริการสำหรับชาวตางชาติบนพอรทัลกลาง

เดียวกันกับประชาชน (รูปแบบท่ี 2) แตหากพิจารณาเพียงแค 15 ประเทศท่ีมีคะแนน OSI อันดับแรกจะพบวา

มากกวารอยละ 60 ใหบริการชาวตางชาติในรูปแบบท่ี 3 หรือกลาวคือ ใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลกลางท่ี

จัดทำข้ึนโดยเฉพาะ 
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รูปท่ี 4.1: รูปแบบของแพลตฟอรม/พอรทัลเพ่ือใหบริการชาวตางชาติในประเทศอ่ืนๆ 

ปจจุบัน นานาประเทศมีการพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางสำหรับชาวตางชาติโดยภาครัฐ ซ่ึง

การพัฒนาเหลาของประเทศดังกลาวเปนแบบอยางในการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสำหรับชาวตางชาติ 

(Leading Practice Analysis) ในประเทศไทย จึงตองมีการศึกษาและวิเคราะหการพัฒนาแพลตฟอรมหรือ

พอรทัลกลางในตางประเทศ เพ่ือสังเคราะหแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประเทศไทย ซ่ึงจะใชเกณฑ

ในการเลือกประเทศท่ีจะทำการศึกษาดังนี้  

 มิติ Online Service Index ใน E-Government Development Index (EGDI): จัดทำเพ่ือ

ประเมินเปรียบเทียบความสามารถของประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือใหบริการผานสื่อออนไลนแกประชาชน ซ่ึงเปนความพรอมท่ีมี

ความเก ี ่ยวโยงกับหลายภาคสวนของภาคร ัฐในดานการบริการการทำธ ุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น ขอมูลการจัดอันดับ ดัชนี EGDI สามารถนำไปเปนเครื่องมือในการทำ 

Benchmark ความกาวหนาในการใหบริการ e-Services ของภาครัฐได 

 World Digital Competitiveness Ranking (WDCR): เปนดัชนีชี้วัดที่จัดอันดับโดยประเมิน

อันดับขีดความสามารถในการแขงขันทางดิจิทัลของประเทศ รวมถึงดานความพรอมในการ

ปรับตัวและการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพิจารณาทั้งดานความรู เทคโนโลยี และ

ความพรอมในอนาคต 

 Networked Readiness Index (NRI): เปนดัชนีชี้วัดท่ีจัดอันดับโดยประเมินความพรอมดาน

เครือขายของประเทศทั่วโลกรวมถึงประเมินทั้งในดานสภาพแวดลอม การเมือง การตลาด 

โครงสรางพื ้นฐาน ความพรอมของธุรกิจ ภาครัฐ และบุคคล รวมถึงการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

รูปแบบของแพลตฟอรม/พอรทัลเพ่ือใหบริการชาวตางชาติในประเทศอื่นๆ

1

2

การแยกหมวดบริการสําหรับชาวตางชาติบน
พอรทัลกลางเดียวกันกับประชาชน
(Separated Non-citizen Section)

3

15 ประเทศผูนําดาน Online Service:

60% เลือกการใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัล

กลางที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะ (รูปแบบท่ี 3)

ประเทศที่มีอันดับ Online Service ใกลเคียงไทย 

(สูง/ต่ํากวา 10 อันดับ) มีรูปแบบพอรทัลฯ ดังนี้

ของ 100 ประเทศท่ีมีคะแนนดัชนี OSI* สูงท่ีสุด:

 รูปแบบท่ี 1 (35%)

 รูปแบบท่ี 2 (35%)

 รูปแบบท่ี 3 (30%) 
การใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลกลางท่ีจัดทํา

ข้ึนโดยเฉพาะ (Separated Non-citizen Portal)

40%

*OSI (Online Services Index) คือ ดัชนีบริการออนไลน จัดทําข้ึนโดย United Nations 

เพ่ือสะทอนระดับการพัฒนาบริการออนไลนของภาครัฐ

การใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลกลางเดียวกัน
กับประชาชน (Blended with Citizen Portal)

แยกหมวดบริการสําหรับชาวตางชาติบนพอรทลักลางเดยีวกัน

กับประชาชน (รูปแบบท่ี 2)
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 Travel & Tourism Competitiveness Index: เป นด ัชน ีช ี ้ว ัดท ี ่จ ัดอ ันด ับโดยประเมิน

ความสามารถในการแขงขันในภาคการทองเท่ียวครอบคลุม 140 เขตเศรษฐกิจ วัดปจจัยและ

นโยบายท่ีเอ้ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของภาคการทองเท่ียว 

 World Tourism Barometer: ดัชนีสะทอนจำนวนนักทองเที่ยวขาเขาระหวางประเทศจัด

อันดับแบงตามประเทศปลายทาง ซึ ่งเปนการเก็บขอมูลโดยองคการการทองเที ่ยวโลก 

(UNWTO) 

 

รูปท่ี 4.2: สรุปเกณฑในการคดัเลอืกประเทศกรณีศึกษา 

จากการศึกษา 2 ประเทศผูนำที่มีการพัฒนาพอรทัลกลางเพื่อชาวตางชาติ สามารถสรุปบริบทการ

พัฒนาไดดังนี้ 

1. ราชอาณาจักรเดนมารก : พอรทัลกลางเพื่อชาวตางชาติของประเทศเดนมารก มีอยูหลาย

พอรทัลกลางฯ โดยแตละพอรทัลมีหนวยงานผูรับชอบที่แตกตางกัน ซึ่งวัตถุประสงคและ

กลุมเปาหมายก็จะแตกตางกันไป 

2. ประเทศนิวซีแลนด : พอรทัลกลางเพื ่อชาวตางชาติของประเทศนิวซีแลนด โดยมีการ

ใหบริการขอมูลที ่ครบถวน และโดดเดนดานการจัดหมวดหมู บริการที ่เข าถึงไดง าย  

และการจัดทำสื่อเพ่ือใหขอมูลและสงเสริมการตลาด

เกณฑการคัดเลือกประเทศ

1) มิติ Online Service Index ใน E-Government Development 
Index (EGDI) : ประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ
เพ่ือใหบริการผานสื่อออนไลนแกประชาชน

2) World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) : ประเมิน
อันดับขีดความสามารถในการแขงขันทางดิจิทัลของประเทศ รวมถึงดาน
ความพรอมในการปรับตัวและการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล

3) Networked Readiness Index (NRI) : ประเมินความพรอมดาน
เครือขายของประเทศ รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน โครงสราง
พ้ืนฐาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4) Travel & Tourism Competitiveness Index : ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันในภาคการทองเท่ียวครอบคลุม 140 เขตเศรษฐกิจ วัด
ปจจัยและนโยบายท่ีเอ้ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของภาคการทองเท่ียว

5) World Tourism Barometer : ดัชนีสะทอนจํานวนนักทองเท่ียวขา
เขาระหวางประเทศจัดอันดับแบงตามประเทศปลายทาง

ประเทศผูนําระดับโลก 9 ประเทศ

ในการคัดเลือกประเทศกรณีศึกษา พิจารณาจากดัชนี 5 ดัชนี ซ่ึงครอบคลุมถึงมิติดานความพรอมทาง

เทคโนโลยีของประเทศ และมิติของการเดินทางของชาวตางชาติท่ีเขาสูประเทศ ซ่ึงท่ีปรึกษาจะศึกษาท้ัง

ในกรณีประเทศผูนํา และประเทศท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการดําเนินการท่ีดี

และเหมาะสมกับประเทศไทย โดยดัชนีท่ีศึกษามีดังตอไปนี้

ประเทศผูนํา

ระดับโลก

ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนา

ใกลเคียงกับไทย

ประเทศผูนํา 20 อันดับแรกของแตละ

ดั ชนี  และต อง มีพอร ทั ลกลาง ท่ี

ใหบริการแกชาวตางชาติ

ประเทศท่ีมีขีดอันดับความสามารถ

ใกลเคียงกับไทย โดยมีอันดับสูง

หรือต่ํากวาประเทศไทยไมเกิน 10 

อันดับ และตองมีพอรทัลกลางท่ี

ใหบริการแกชาวตางชาติ 

ดัชนีท่ีนํามาเปนเกณฑ

ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกับไทย 3 ประเทศ

 สหราชอาณาจักร
 นิวซีแลนด
 เยอรมนี
 เดนมารก
 ออสเตรเลีย
 เขตบริหารพิเศษ

ฮองกง
 เกาหลีใต
 เอสโตเนีย
 เนเธอแลนด

 ญี่ปุน

 มาเลเซีย

 อินเดีย
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4.1.1 ราชอาณาจักรเดนมารก 

 

รูปท่ี 4.3: การพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางสำหรับชาวตางชาติในราชอาณาจักรเดนมารก 
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4.1.2 ประเทศนิวซีแลนด 

 

รูปท่ี 4.4: การพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางสำหรับชาวตางชาติในประเทศนิวซีแลนด 
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4.2 สรุปการศึกษาแพลตฟอรม/พอรทัลกลางของตัวอยาง 12 ประเทศ 

นอกจากนี้ จากการศึกษา 12 ประเทศผูนำทางดานการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของแตละประเทศท่ีมีขอดี

ขอเสียท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

 

Blended with citizen portal
Separated Non-citizen 

Section Separated Non-citizen Portal

นักทองเท่ียว ผูอยูอาศัยช่ัวคราวแรงงาน นักศึกษานักธุรกิจและนักลงทุน คูสมรส ทําธุรกรรมบนแพลตฟอรม มีการเช่ือมโยงกับผูใหบริการเพ่ือทําธุรกรรมโดยตรง

United Kingdom EstoniaNew Zealand JapanHongkong Malaysia Germany Denmark South Korea NetherlandsAustralia India

ปท่ีเปดใหบริการ

กลุมชาวตางชาติ

ท่ีใหบริการ

ช่ือระบบ

2012

gov.uk

2000

estonia.ee 

N/A

New Zealand 
Now 

N/A

JapanGov

2007

govhk

N/A

MyGovernment

2012

Make it in 
Germany 

N/A

lifeindenmark.
dk

2008

hikorea

N/A

Immigration and 
Naturalization 

Service 

N/A

australia.gov.au

2005

National Portal 
of India

การจัด
หมวดบริการ

การทําธุรกรรม

การอัปเดต
งานบริการ 

จํานวนบริการ 

ขอดี

ขอจํากัด

หัวขอการ
ใหบริการ

Service 
Owner

Information 6,509
Transaction 801

- One-Stop 
Service 

- การออกแบบที่
คํานึงผูใชงาน

หนวยงานเจาของ
งานตองมีความ
พรอมในการ
พัฒนาระบบ

วัตถุประสงค
การเดินทาง

Portal 
Owner

Transaction 
50

- การออกแบบที่ดี 
ใชงานงาย

- ขอมูลครบทุก
กลุมชาวตางชาติ

เนนการเชือ่มโยง
บริการไปยงั
เว็บไซตอื่น ๆ  

วัตถุประสงค
การเดินทาง

Portal 
Owner

Information 
664

- มีการแบงกลุม
อยางชัดเจน

- ขอมูลครบถวน
ในทุกขั้นตอน
การเดินทาง

เนนการเชื่อมโยง
บริการไปยัง
เว็บไซตอื่น ๆ 

หัวขอการ
ใหบริการ

Portal 
Owner

Information 
50

- ขอมูลเกี่ยวกับ
การเตือนภัย
อันตราย

- มีชองทางโซเชยีล
มีเดียหลากหลาย

ขอมูลไมครบทุก
กลุมของ

ชาวตางชาติ

วัตถุประสงค
การเดินทาง

Service 
Owner

Information 
203

- มีการแบงบริการ
ตามวัตถุประสงค
ของชาวตางชาติ 

มีความทับซอนกัน
ของขอมูลบางสวน

ในหมวดหมู

หัวขอการ
ใหบริการ

Service 
Owner

Information 
1,038

- พัฒนาการ
ใหบริการใหเทา
ทันตอ
สถานการณ

การเขาถึงบริการ
มีความซับซอน 
ตองมีการเขาถึง
ลิงกจํานวนมาก

วัตถุประสงค
การเดินทาง

Portal 
Owner

Information 
178

- มีการแบงบริการ
ตามวัตถุประสงค
ของชาวตางชาติ 

- มี Quick –Check 

เนนการเชื่อมโยง
บริการไปยัง
เว็บไซตอื่น ๆ 

หัวขอการ
ใหบริการ

Portal 
Owner

Information 
1,422

- ศูนยกลางที่
รวบรวมขอมูล

- ขอมูลครบถวน
ในทุกขั้นตอน
การเดินทาง

เนนการเชื่อมโยง
บริการไปยัง
เว็บไซตอื่น ๆ 

หัวขอการ
ใหบริการ

Service 
Owner

Information 394
Transaction 25

- พอรทัลและ e –
Application

- เว็บไซตจัดวางได
อยางเหมาะสม

ไมไดมีแบง
หมวดหมูการ

ใหบริการที่ชดัเจน

วัตถุประสงค
การเดินทาง

Portal 
Owner

Information 312
Transaction 5

- การออกแบบที่ดี 
ใชงานงาย

- ขอมูลครบทุก
กลุมชาวตางชาติ

ขอมูลที่ใหบริการ
ไมเพียงพอตอ

ความตองการของ
ชาวตางชาติ

หัวขอการ
ใหบริการ

Portal 
Owner

Information 
2,179

- ศูนยกลางการ
รวบรวมการ
ใหขอมูลการ
บริการ

ขอมูลนอย เนน
การเชื่อมโยง
บริการไปยัง
เว็บไซตอื่น ๆ 

หัวขอการ
ใหบริการ

Service 
Owner

Information 

4,497

- รวบรวมคลัง
เอกสาร รายชื่อ
หนวยงาน 
แผนงาน กฎหมาย 
และเว็บไซต

การออกแบบ
เว็บไซตมีความ

ยากตอการ
คนหา 

จํานวนผูใช/เดือน 84.3 M 1,664180,135 385,4131.3 M 879,689 294,313 22,721 64,822 315,6181.1 M 9.4 M
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4.3 สรุปทิศทาง แนวโนมการพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ผลการศึกษาจากประเทศผูนำระดับโลกหลายประเทศ ไดมีการพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลบริการ

สำหรับชาวตางชาติโดยภาครัฐ ซึ่งการพัฒนาของประเทศดังกลาวไดเปนแบบอยางในการพัฒนาแพลตฟอรม

กลางสำหรับชาวตางชาติ (Leading Practice Analysis) ในประเทศไทย รวมทั้งไดวิเคราะหและสังเคราะห

จากผลจากการสำรวจความตองการของชาวตางชาติ และจากการสัมภาษณและประชุมระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหไดทิศทางและแนวโนมการพัฒนาแพลตฟอรมหรือ

พอรทัลบริการสำหรับชาวตางชาติท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยท่ีสุด  

โดยจากการวิเคราะหและสังเคราะหทั้งผลการสัมภาษณและเก็บขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของและ ผลการศึกษาพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลกลางสำหรับชาวตางชาติ 

ในประเทศกรณีศึกษา จะพบวาการใหบริการเพื่อชาวตางชาติยังมีขอจำกัดหรือชองวางในการพัฒนาอยู จึงทำ

ใหสามารถสรุปทิศทางและแนวโนมการพัฒนาแพลตฟอรมหรือพอรทัลบริการสำหรับชาวตางชาติได 4 

ประเด็นหลัก 

 

รูปท่ี 4.5: แนวทางการพัฒนาการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ 

แนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยประกอบดวย 

 4 ประเด็น ดังนี้ 

 การใหบริการบนแพลตฟอรมหรือพอรทัลบริการนั้น ควรมีการใหบริการภาครัฐแบบ

เบ็ดเสร็จ ครบวงจร กลาวคือ แพลตฟอรมหรือพอรทัลบริการนี้ควรมีการใหบริการตั้งแต การใหบริการ ณ  

จุดเดียว ซึ่งสามารถชวยใหชาวตางชาติหรือผูใชงานไดรับความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถทำ

ธุรกรรมไดตลอดทุกสถานท่ี ทุกเวลา และสรางเสริมประสบการณในการทำธุรกรรมท่ีดียิ่งข้ึน  

 มีการเขาสูระบบและยืนยันตัวตนที่นาเชื่อถือ กลาวคือ มีการใหบริการชาวตางชาติควรมี

การลงชื่อเขาสูระบบแบบ Single Sign on เพ่ือเขาใชบริการออนไลนของหนวยงานภาครัฐตางๆ โดยหนวยงาน

ขอจํากัด/ชองวางในการพัฒนา (Gap)

ไมสามารถใหบริการแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลอยาง
เต็มรูปแบบ เนื่องจากมีการเก็บขอมูลผูใชงานซ้ําซอน
และไมเช่ือมโยงกันระหวางหนวยงาน

การใหบริการออนไลนเพียงบางสวนของบริการ และ
ขาดการบูรณาการรวมกันในข้ันตอนอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการ
ชาวตางชาตินอกจากการเดินทางเขาประเทศ

ภาษาท่ีใหบริการสวนใหญจํากัดอยูที่ภาษาไทยเทานั้น 
หรือมีขอมูลภาษาอังกฤษไมครบถวนเม่ือเทียบเทากับ
ขอมูลภาษาไทย

บริการบางสวนสามารถเขาถึงไดจาก Smartphone 
เพียงชองทางเดียว ทําใหกลุมเปาหมายบางรายไม
สามารถเขาถึงบริการได

แนวทางการพัฒนาพอรทลับริการเพ่ือชาวตางชาติ

การใหบริการชาวตางชาติบนพอรทลักลางทีจั่ดทําข้ึนโดยเฉพาะ 

(Separated Non-citizen Portal) โดยจัดหมวดหมูประเภทบริการ

อยางชัดเจน เพื่อการใหบริการท่ีตรงกลุมเปาหมาย

บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

มีการใหบริการดานขอมูลท่ีจําเปนและครบถวน และทําธุรกรรมบน

แพลตฟอรมได

การเขาสูระบบและยืนยันตัวตนที่นาเช่ือถือ (Digital ID)

เชื่อมโยงขอมูลการเขาสูระบบบริการภาครัฐของชาวตางชาติระหวาง

หนวยงาน

ฟงกช่ันการใชงานตางๆ ในพอรทลักลางเพ่ือชาวตางชาติ 

(Functionality) เชน Quick Link, FAQs, Q&A และการแปลภาษา 

เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกของชาวตางชาติอยางครอบคลุม



 
 

แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)         | หนา 47 

ตองมีการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางกัน เพื่อแนะนำบริการที่เหมาะสมได โดยสงผลใหผูใชงานรูสึก

ประทับใจในการใชบริการบนแพลตฟอรม และควรมีการพัฒนาระบบ Digital ID เพื่อใหชาวตางชาติสามารถ

พิสูจนและยืนยันตัวตนได  

 การใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลบริการที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ (Separated Non – 

citizen Portal) กลาวคือ เปนเว็บไซตที่ใหบริการชาวตางชาติโดยเฉพาะ ซึ่งชวยใหชาวตางชาติไมสับสนกับ

การใหบริการประชาชนในประเทศ เนื่องจากเปนเว็บเฉพาะชาวตางชาติอยางชัดเจน และทำใหสามารถบริหาร

จัดการงายกวาพอรทัลบริการในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้จะสามารถทำการตลาดไดงายกวา เนื่องจากจะ

สามารถเจาะกลุ มเปาหมายไดโดยเฉพาะ ทั ้งนี ้ จำเปนตองการแบงหมวดหมูการใหบริการอยางชัดเจน  

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลตางๆ โดยการแบงหมวดหมูตามวัตถุประสงคการเดินทางจะทำให

ชาวตางชาติเขาถึงบริการท่ีเก่ียวของและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 บริการฟงกชันการใชงานเสริมบนพอรทัลบริการที ่ใหบริการชาวตางชาติ กลาวคือ  

การจัดทำพอรทัลสำหรับชาวตางชาติ ควรมีใหบริการฟงกชันเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติ 

และสามารถรับบริการจากพอรทัลบริการไดอยางรวดเร็วและตรงตามความตองการ เชน การรองรับภาษา

ตางชาติ นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อใหชาวตางชาติเหลานั้นเขาถึงและเขาใจในพอรทัลบริการมากยิ่งข้ึน 

คำนึงถึงจำนวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ การใหบริการขอมูล

เกี่ยวกับคำถามที่พบบอย ซึ่งถือเปนการอำนวยความสะดวกใหชาวตางชาติและลดภาระในการตอบขอสงสัย

ของภาครัฐ  

 

รูปท่ี 4.6: ประเด็นสำคัญของการพัฒนาแพลตฟอรม/พอรทัลบริการสำหรับชาวตางชาต ิ

  

รูปแบบการใหบริการ

การใหบริการชาวตางชาติควรเปนบนพอรทัล
กลาง ท่ีจัด ทํา ข้ึนโดยเฉพาะ (Separated 
Non-citizen Portal) โดยมีการจัดหมวดหมู
ประเภทของบริการไดอยางชัดเจน เชน การขอ
วีซา การทองเท่ียว การเขามาศึกษาตอ การ
ทํางาน การทําธุรกิจหรือการลงทุน การเขาพัก
อาศัยชั่วคราว/ถาวร เปนตน เนื่องจากสามารถ
ใหบริการไดอยางตรงกลุมเปาหมาย เปน
เสมือนพอรทัลกลางท่ีตอนรับชาวตางชาติ และ
ทําใหการใชงายพอรทัลงายข้ึน ประเทศท่ีนํามา
เป นต นแบบได แก  เ อสโตเนีย  เดนมาร ก 
นิวซีแลนด และเยอรมันนี

การเขาสูระบบและยืนยันตัวตนบริการแบบครบวงจร ฟงกช่ันการใชงานเพ่ิมเติม

การใหบริการชาวตางชาติควรมีฟงกช่ันเสริมท่ี
นอกเหนือจากบริการหลักท่ีมาจากภาครัฐและ
หนวยงานตางๆ เชน Quick Link และการใช
พอรทัลไดหลายภาษา เปนตน เนื่องจากจะทําให
ชาวตางชาติไดรับบริการท่ีตรงจุด มีความ
สะดวกสบาย และรวดเร็วมากย่ิงข้ึนและยังทํา
ใหชาวตางชาติ ไดขอ มูล ท่ี สําคัญและเปน
ประโยชน ไมตกหลนในขอมูลท่ีมีความสําคัญ 
ประเทศท่ีนํามาเปนตนแบบไดแก เยอรมันนี เขต
บริหารพิเศษฮองกง ญ่ีปุน และเนเธอรแลนด 

การใหบริการชาวตางชาติควรเปนการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) 
โดยตองมีการใหบริการดานขอมูลท่ีจําเปนและ
ครบถวน รวมถึงตองสามารถทําธุรกรรมบน
แพลตฟอรมได เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึง
บริการของภาครัฐ และชาวตางชาติไดรับความ
สะดวกในการใชบริการ โดยสามารถทําธุรกรรม
ไดทุกท่ีทุกเวลา สงผลใหเกิดความรวดเร็วใน
การรับบริการและลดคาใชในการทําธุรกรรม 
ตัวอยางประเทศกรณีศึกษา ไดแก  สหราช
อาณาจักร เกาหลีใต และเดนมารก

การใหบริการชาวตางชาติควรมีการลงชื่อเขาสู
ระบบแบบ Single Sign on เพ่ือเขาใชบริการ
ออนไลนของหน วยงานภาครั ฐต า งๆ โดย
หนวยงานตองมีการเช่ือมโยงและบูรณาการ
ขอมูลระหวางกัน เพ่ือแนะนําบริการท่ีเหมาะสม
ได โดยสงผลใหผูใชงานรูสึกประทับใจในการใช
บริการบนแพลตฟอรม และควรมีการพัฒนา
ระบบ Digital ID เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถ
พิสูจนและยืนยันตัวตนได โดยประเทศท่ีนํามา
เปนกรณีศึกษา ไดแก เดนมารก ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด
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5 บริการดิจิทัลสำหรับชาวตางชาต ิ

จากผลการศึกษาสถานภาพปจจุบัน (As-Is Assessment) ของบริการดิจิทัลสำหรับชาวตางชาติของ

หนวยงานตางๆ ในประเทศไทย ในปจจุบัน หนวยงานที่เกี่ยวของมีบริการสำหรับชาวตางชาติ 225 บริการ  

จาก 31 หนวยงาน ซ่ึงสามารถแบงชองทางการใหบริการและประเภทของบริการได ดังนี้ 

1. ชองทางการใหบริการ แบงเปน บริการที่มีการใหบริการออนไลน 170 บริการ บริการที่มีการ

ใหบริการออฟไลน 31 บริการ และบริการท่ีมีการใหบริการออนไลนและออฟไลน 24 บริการ 

2. ประเภทของบริการ แบงเปน การใหขอมูล 98 บริการ การทำธุรกรรม 83 บริการ และอื่นๆ 44 

บริการ 

โดยกวารอยละ 86 เปนการใหบริการในรูปแบบออนไลน และสวนใหญเปนบริการใหขอมูล รองลงมา

ดวยบริการเพ่ือทำธุรกรรมตางๆ และบริการประเภทอ่ืนๆ 

การรวบรวมขอมูลและสัมภาษณเชิงลึกผู แทนจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 31 หนวยงาน พบวา

หนวยงานสวนใหญยังมีขอจำกัดในการใหบริการ เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงขอมูล รวมถึงมีระดับการพัฒนา

ดิจิทัลตางกันระหวางหนวยงาน โดยพบปญหา อุปสรรค และความทาทาย หลายประเด็น อาทิเชน 1) การ

ขาดการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานของชาวตางชาติขามหนวยงาน ทำใหไมสามารถใหบริการที่เฉพาะเจาะจง

รายบุคคลไดอยางเต็มท่ี 2) หนวยงานภายนอกมีระดับการพัฒนาดิจิทัลไมเทากัน ทำใหตองปรับเปลี่ยน

รูปแบบการดำเนินงาน หรือดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การจัดทำหนังสือชี้แจง 3) การใหขอมูลที่สำคัญไม

ครบถวน/ไมชัดเจน เชน ขอมูลขั้นตอน กระบวนการ หนวยงานรับผิดชอบหลัก ทำใหหนวยงานตองรับภาระ

ในการตอบคำถามแกชาวตางชาติอยูบอยครั้ง 4) เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชในปจจุบัน ทำใหตองดำเนินงาน

ภายในเวลาราชการ จึงไมสามารถรองรับการใหบริการ 24 ชั่วโมงได 5) ขอจำกัดทางกฎหมาย/ระเบียบ  

ทำใหไมสามารถใหบริการออนไลนไดเต็มรูปแบบ6) การจัดเก็บฐานขอมูลภาษาอังกฤษไมครบถวน หรือไม

เทียบเทากับขอมูลภาษาไทยท่ีมี  

ดังนั้นจึงตองจัดกระบวนการวิเคราะหเพื่อจัดกลุมบริการที่สำคัญ (To-be Service Scope) ที่จะ

พ ัฒนาในพอร ท ั ลบร ิ การ เพ ื ่ อชาวต  า งชาต ิ  (The Next of Digital Government Service for 

Foreigners) โดยมีกรอบแนวคิดในการคัดเลือกบริการสำหรับชาวตางชาติ พิจารณาจาก (1) ความตองการ

ของบริการของชาวตางชาติ (Demand) และ (2) ความสำคัญของบริการ (Impact) ซึ่งมีบริการที่ผานการ

คัดเลือก 53 บริการหลัก 117 บริการรอง 
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รูปท่ี 5.1: ข้ันตอนการคัดเลือกบรกิารเพ่ือพัฒนาบนพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ 

5.1 การคัดเลือกกลุมบริการสำคัญเพื่อพัฒนาบนพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ (To-be Service 

Scope) 

5.1.1 เกณฑการคัดเลือกบริการสำคัญเพื่อพัฒนาบนพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติการคัดเลือกบริการ

สำคัญ 

การคัดเลือกบริการสำคัญเปาหมายท่ีจะพัฒนาบนพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ จะนำบริการภาครัฐ 

ที่ชาวตางชาติแตละกลุมเปาหมายมีความตองการจากผลการสำรวจความคาดหวังและความตองการของ

ชาวตางชาติมาทำการคัดเลือกบริการสำคัญเปาหมาย โดยใชโมเดลเมทริกซการตัดสินใจถวงน้ำหนัก 

(Weighted Decision Matrix) โดยมีหลักเกณฑ (Criteria) ในการคัดเล ือก 2 แกน ไดแก แกนแนวตั้ง 

เปนหลักเกณฑการคัดเลือกจากความตองการของชาวตางชาติ (Demand) และ แกนแนวนอนเปนหลักเกณฑ

การคัดเลือกจากการความสำคัญของบริการ (Impact) เมื่อไดผลการวิเคราะหจากทั้งสองแกนจะแสดงผล 

ในเมทริกซ โดยแตละหลักเกณฑจะมีเกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกและมีการถวงน้ำหนักระหวางเกณฑ

ตาง ๆ ซึ่งหลักเกณฑที่มีความสำคัญมากจะใหคะแนนมาก หลักเกณฑที่มีความสำคัญนอยจะใหคะแนนนอย 

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ความตองการของชาวตางชาติ (Demand) คือ การประเมินความตองการใชบริการของ

ชาวตางชาติ โดยในการประเมินจะมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ในการใหคะแนนจะใชขอมูลความ

คาดหวังและความตองการของชาวตางชาติ (D1) จากผลการสำรวจโดยการปรับคะแนน 

ใหอยูในชวง 0 – 3 คะแนน ดวยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค 

2. ความสำคัญของบริการ (Impact) คือ การประเมินความสำคัญของบริการโดยใช 3 ปจจัย 

ในการประเมินผล ซ่ึงประกอบดวย 

53 บริการหลัก 119 บริการรอง

ประเมินผลกระทบ 

 ผลกระทบตอตางประเทศ

 ผลกระทบตอประเทศ

จัดลําดับความสําคัญเพ่ือกําหนดระยะ

(Service Prioritization)

53 บริการหลัก 119 บริการรอง

ประเมินความคาดหวัง

และความตองการของชาวตางชาติ 

ประเมินความสําคัญของบริการ

 ปริมาณการใชงานเว็ปไซต

 ความถ่ีในใชบริการ

 ความจําเปนและความเฉพาะ

ของบริการ

คัดเลือกบริการท่ีสําคัญ

(To be Service Scope)

คัดเลือกและจัดลําดับฯ บริการ แบงเปน 10 กลุม ตามประเภทยอยของชาวตางชาติ

407 บริการ

รวบรวมงานบริการ

สําหรับชาวตางชาติ

บริการใน

ปจจุบัน (225)

บริการท่ี

ชาวตางชาติ

คาดหวัง

(182)

145 บริการ

บริการท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับ Customer 

Journey

97 บริการ

บริการท่ีไม

เกี่ยวเนื่องกับ

Customer 

Journey

23 บริการ

บริการท่ีเกี่ยวกับชาวตางชาติเปนหลัก 

และหนวยงานมีความพรอม

26 บริการ

บริการท่ีไมผาน

การคัดเลือก

+

1

2

1

ความทาทายในการพัฒนาบริการ 

 ประเภทของบริการในปจจุบัน

 ความซับซอนในการพัฒนาระบบการ

ใหบริการ

2

หมายเหตุ: บริการหลัก คือ กิจรรมหรือกระบวนการที่เปนหนาทีค่วามรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานภาครัฐ         บริการรอง คือ กิจกรรมหรือกระบวนการยอยที่เกี่ยวเนื่องหรือสงเสริมบริการหลัก

ระยะท่ี 1 :

27 หลัก 53 รอง

ระยะท่ี 2 :

17 หลัก 46 รอง

ระยะท่ี 3 :

16 หลัก 38 รอง

สรุปบริการ

เปาหมาย 

รวม 10 กลุม

60 บริการหลัก 

137 บริการรอง

 สํารวจความเกี่ยวของ

กับชาวตางชาติ 

 ความพรอมของหนวยงาน

จากผลสัมภาษณและ 

Focus Group
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2.1 ปริมาณการใชบริการและการเยี่ยมชมของชาวตางชาติ (I1) คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

ถวงน้ำหนักรอยละ 40 โดยการใชขอมูลจาก SimilarWeb ซึ ่งเปนเว็บไซตที ่ มี 

การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการเขาถึงเว็บไซตและ Mobile Applications 

และมีการประมวลผลในรปูแบบลักษณะเดียวกับ Google Analytics โดยแบงเกณฑ

การใหคะแนนดังนี้ 

o 3 คะแนน : ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาติมากกวา 100,000 

ครั้งตอเดือน 

o 2 คะแนน : ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาติระหวาง 20,001 – 

100,000 ครั้งตอเดือน  

o 1 คะแนน : ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาติระหวาง 5,001 – 

20,000 ครั้งตอเดือน  

o 0 คะแนน : ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาตินอยกวา 5,000 

ครั้งตอเดือน  

2.2 ความถี่ในการใชบริการของชาวตางชาติ (I2) คะแนนเต็ม 3 คะแนน ถวงน้ำหนัก 

รอยละ 20 โดยนำขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับความถี่ในการใชบริการ

ภาครัฐของชาวตางชาติ โดยแบงเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

o 3 คะแนน : มีการใชบริการมากกวา 1 ครั้งตอการเดินทาง  

o 2 คะแนน : มีการใชบริการ 1 ครั้งตอการเดินทาง  

o 1 คะแนน : มีการใชงานเพียงครั้งเดียว  

o 0 คะแนน : ไมสามารถระบุได  

2.3 ความจำเปนและความเฉพาะของบริการ (I3) คะแนนเต็ม 3 คะแนน ถวงน้ำหนัก

รอยละ 40 โดยพิจารณาจากเกณฑยอย 3 สวนไดแก 

o บริการที ่ม ีความจำเป นของชาวตางชาติแต ละกล ุ ม การให คะแนน 

จะพิจารณาจากความสำคัญของบริการตอชาวตางชาติในแตละกลุมวาเปน

บริการท่ีชาวตางชาติทุกกลุมมีความจำเปนในการใชบริการ ได 1 คะแนน 

o บริการที ่ม ีความเฉพาะของชาวตางชาติแต ละกล ุ ม การให คะแนน 

จะพิจารณาจากความสำคัญของบริการเฉพาะวาเปนบริการที่ชาวตางชาติ

ในบางกลุมมีการใชบริการหรือเปนบริการเฉพาะกลุมของชาวตางชาติ 

กลุมนั้น ๆ ได 1 คะแนน 

o มีบริการยอยในแตละบริการหลัก การใหคะแนนจะพิจารณาจากจำนวน

บริการยอยที่เปนบริการเสริมของบริการหลัก หากบริการหลักใดมีจำนวน

บริการยอยมากกวา 1 บริการข้ึนไป ได 1 คะแนน 
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รูปท่ี 5.2: หลักเกณฑการคดัเลือกบริการสำคัญเพ่ือพัฒนาบนพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาต ิ

5.2 การจัดลำดับการพัฒนาบริการออกเปนระยะตามลำดับความสำคัญ (Service Prioritization) 

5.2.1 เกณฑการจัดลำดับการพัฒนาบริการ 

การจัดลำดับการพัฒนาบริการออกเปนระยะตามลำดับความสำคัญมีการกำหนดเกณฑในรูปแบบ

จัดลำดับความสำคัญโดยใชโมเดลเมทริกซการตัดสินใจถวงน้ำหนัก (Weighted Decision Matrix) ซึ ่งเปน

โมเดลที่ใชในกรณีที่มีหลักเกณฑในการคัดเลือกและตัวเลือกจำนวนมาก รวมถึงความสำคัญของหลักเกณฑใน

การเลือกไมเทากัน โดยหลักเกณฑ (Criteria) จะอยูในชองแนวตั้ง และตัวเลือกซึ่งในที่นี้คือบริการภาครัฐเพ่ือ

ชาวตางชาติจะอยูในชองแนวนอน และบริการภาครัฐเพ่ือชาวตางชาติเม่ือไดผลการวิเคราะหจากท้ังสองแกนจะ

แสดงผลในเมทริกซ โดยแตละหลักเกณฑจะมีเกณฑการใหคะแนนในการคัดเลือกและมีการถวงน้ำหนักระหวาง

เกณฑตาง ๆ โดยหลักเกณฑท่ีมีความสำคัญมากจะใหคะแนนมาก หลักเกณฑท่ีมีความสำคัญนอยจะใหคะแนน

นอย และมีการใสคะแนนของตัวเลือกแตละตัวที ่ประเมินออกมาไดของแตละหลักเกณฑเขาไปในตาราง  

นำคะแนนของตัวเลือกไปคูณกับคะแนนของหลักเกณฑแตละรายการ เพื่อหาผลรวมถวงน้ำหนัก (Weighted 

Sum) ซ่ึงเปนคะแนนของแตละตัวเลือกหรือบริการ 

ความตองการของชาวตางชาติ

คะแนน 0 - 3 : คะแนนความคาดหวังหรือความ

ตองการของชาวตางชาติจากผลการสํารวจ โดย

ปรับคะแนนใหอยูในชวง 0 – 3 ดวยวิธีเทียบ

บัญญัติไตรยางค

D1

I2

ความคาดหวังและความตองการของ
ชาวตางชาติ /1

ความสําคัญของบริการ

/1 ขอมูลจากผลการสํารวจความคาดหวังและความตองการ
ของชาวตางชาติ ผานแบบสํารวจ โดยท่ีปรึกษา

I1

/2 ขอมูลจาก Similar Webs

I2 ความถี่ในใชบริการของชาวตางชาติ /3

/3 ขอมูลจากผลการสัมภาษณเชิงลึก โดยท่ีปรึกษา

คะแนน 3 : มากกวา 1 ครั้งตอการเดินทาง
คะแนน 2 : 1 ครั้งตอการเดินทาง
คะแนน 1 : ใชงานเพียงครั้งเดียว
คะแนน 0 : ระบุไมได

สูง

ต่ํา
ต่ํา สูง

DE
M

AN
D

IMPACT

คะแนน 3 : ปริมาณ > 100,000 ครั้งตอเดือน

คะแนน 2 : ปริมาณ 20,001 – 100,000 ครั้งตอเดือน

คะแนน 1 : ปริมาณ 5,001 – 20,000 ครั้งตอเดือน

คะแนน 0 : ปริมาณ < 5,000 ครั้งตอเดือน

I3 ความจําเปนและความเฉพาะของบริการ

ใหคะแนน (เต็ม 3 คะแนน) พิจารณาจากเกณฑยอย ไดแก

 I3.1 : เปนบริการท่ีมีความจําเปนของชาวตางชาติแตละกลุม 

(0-1 คะแนน) 

 I3.2 : เปนบริการท่ีมีความเฉพาะของชาวตางชาติแตละกลุม 

(0-1 คะแนน) 

 I3.3 : มบีริการยอยในแตละบริการหลกั (0-1 คะแนน) 

บริการสําคัญเปาหมาย
บริการ To-be Service Scope ท่ีมี
คะแนนอยูในระดับปานกลาง – สูง

W 
20%

W 
40%

W 
40%

W = รอยละของการถวงนํ้าหนัก

คะแนน > 1

คะแนน > 1
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รูปท่ี 5.3: เกณฑการจัดลำดับการพัฒนาบริการออกเปนระยะตามลำดับความสำคัญ 

หลักเกณฑในโมเดลเมทริกซการตัดสินใจถวงน้ำหนักจะครอบคลุมเกี ่ยวกับความตองการของ

ชาวตางชาติ (Impact) และความทาทายในการพัฒนาบริการ (Complexity) โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ 

ดังนี้ 

1. ผลกระทบ (Impact) จะเนนถึงความสำคัญของบริการและผลกระทบ โดยวัดผลจากเกณฑยอย 2 

เกณฑหลัก คือ ผลกระทบตอตางประเทศ และผลกระทบตอประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ผลกระทบตอตางประเทศ (I1) เพื่อวัดผลกระทบตอชาวตางชาวเกี่ยวกับการใชบริการจาก

ภาครัฐในมุมตางๆ ประกอบดวย 3 เกณฑหลัก ไดแก การใชบริการและการเยี่ยมชมของ

ชาวตางชาติ ความคาดหวังและความตองการตอบริการของชาวตางชาติ และการสรางคุณคา

ใหกับชาวตางชาติ (User Value) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1. เกณฑปริมาณการใชบริการและการเยี่ยมชมของชาวตางชาติ (I1.1) คะแนนเต็ม 3 

คะแนน ถวงน้ำหนักรอยละ 20 โดยการใชขอมูลจาก SimilarWeb ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ี

ม ีการเก ็บรวบรวมข อม ูลต างๆ เก ี ่ ยวก ับการเข าถ ึง เว ็บไซต และ Mobile 

Applications และมีการประมวลผลในรูปแบบลักษณะเดียวกับ Google Analytics 

โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 

o ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาติมากกวา 100,000 ครั้งตอเดือน :  

3 คะแนน  

o ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาติระหวาง 20,001 – 100,000 ครั้ง

ตอเดือน:  2 คะแนน 

o ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาติระหวาง 5,001 – 20,000 ครั้งตอ

เดือน: 1 คะแนน 

ผลกระทบ

พิจารณาจากเกณฑยอย ไดแก

 I2.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

 I2.2 ความสอดคลองกับแผนระดับตางๆ ของรัฐบาล

 I2.3 การเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน

I1 ผลกระทบตอตางประเทศ

I2 ผลกระทบตอประเทศ

QUICK WINS STRATEGIC SERVICES

FILL INS RECONSIDER

บริการท่ีสามารถใหบริการได
ทันที (มีอยูแลว) และตรงกับ
ความตองการของชาวตางชาติ

บริการท่ีตองอาศัยเวลาและ
ทรัพยากรในการพัฒนา (หรือ
อาจยังไมอยูในรูปของออนไลน) 

และตรงกับความตองการ
ของชาวตางชาติ

บริการท่ีสามารถพัฒนาได
โดยงาย และชวยเติมเต็ม
หวงโซของการใหบริการ

แกชาวตางชาติไดในภายหลัง

บริการท่ีตองอาศัยเวลาและ
ทรัพยากรในการพัฒนา และ

อาจมีเปนเพียงบริการ
เฉพาะกลุมท่ีมีความตองการ

ไมสูงมาก

ระยะท่ี 1ลําดับการพัฒนา ระยะท่ี 2ลําดับการพัฒนา

ระยะท่ี 3ลําดับการพัฒนา ระยะท่ี 3ลําดับการพัฒนา

สูง

ต่ํา

ต่ํา สูง

IM
PA

CT

COMPLEXITY

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

ความทาทายในการพัฒนาบริการ 

พิจารณาจากเกณฑยอย ไดแก

 I1.1 ปริมาณการใชและเยี่ยมชมของชาวตางชาติ

 I1.2 ความคาดหวังและความตองการตอบรกิารของ

ชาวตางชาติ

 I1.3 การสรางคุณคาใหกับชาวตางชาติ (User Value)

C1 ประเภทของบริการในปจจุบัน

คะแนน 3 : เปนบริการท่ีตองมีการ Log-in กอนขอรับบริการ
และตองมีการพิสูจนยืนยนัตัวตน/e-KYC ผูขอรับบริการดวย
คะแนน 2 : เปนบริการท่ีตองมีการ Log-in กอนขอรับบริการ
คะแนน 1 : เปนบริการท่ีตองมีการทําธุรกรรม ไมตองมีการ 
Log-in กอนขอรับบรกิาร
คะแนน 0 : เปนบริการเพ่ือใหขอมูลพ้ืนฐาน ไมตองมีการ Log-
in กอนขอรับบริการ

C2 ความยาก/ซับซอนในการพัฒนา
ระบบการใหบริการ /1

คะแนน 3 : ตองใชทรัพยากรสงู ตองปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบท่ีมีอยู และ/หรอื สามารถดําเนินการได ป 2566 
เปนตนไป
คะแนน 2 : ตองใชทรัพยากรสงู แตไมตองมีการปรบัปรุง
กฎหมาย/กฎระเบียบ และ/หรอื สามารถดําเนินการได ป 2566 
เปนตนไป
คะแนน 1 : ตองใชทรัพยากรระดับปานกลาง แตไมตองมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และ/หรอื สามารถดําเนินการได 
ภายในป 2565
คะแนน 0 : ตองใชทรัพยากรเพียงเล็กนอย และ/หรอื สามารถ
ดําเนินการไดทันที

W 
50%

W 
50%

W 
33%

W 
67%

/1 ขอมูลจากผลการสัมภาษณเชิงลึกและประชุม Focus Group โดยท่ีปรึกษา

W = รอยละของการถวงนํ้าหนัก
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o ปริมาณการใชและเยี ่ยมชมของชาวตางชาตินอยกวา 5,000 ครั ้งตอเดือน: 

 0 คะแนน 

1.1.2. เกณฑความคาดหวังและความตองการตอบริการของชาวตางชาติ (I1.2) คะแนนเต็ม 

3 คะแนน ถวงน้ำหนักรอยละ 40 โดยใชขอมูลจากผลการสำรวจความคาดหวังและ

ความตองการของชาวตางชาติที่ทางที่ปรึกษาไดจัดทำ และนำขอมูลผลการสำรวจ

จากชาวตางชาติมาจัดอันดับตามความตองการบริการของภาครัฐในบริการหลัก

ตางๆ เรียงตามความตองการสูงสุด โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 

o บริการท่ีมีความตองการสูงมาก หรือบริการท่ีอยูใน 10 อันดับแรก 3 คะแนน 

o บริการท่ีมีความตองการสูง หรือบริการท่ีอยูในอันดับ 11 – 20 2 คะแนน 

o บริการท่ีมีความตองการปานกลาง หรือบริการท่ีอยูในอันดับ 21 – 50 1 คะแนน 

o บริการท่ีมีความตองการนอย หรือบริการท่ีอยูในอันดับ 51 เปนตนไป 0 คะแนน 

1.1.3. เกณฑการสรางคุณคาใหกับชาวตางชาติ (User Value) (I1.3) คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

ถวงน้ำหนักรอยละ 40 โดยพิจารณาจากเกณฑยอย 2 เกณฑ ไดแก 

 ความพึงพอใจ ความตองการบริการของชาวตางชาติ (I1.3.1) คือ ควรเปน

บริการที่พัฒนาแลวจะสรางคุณคาและความพึงพอใจแกชาวตางชาติไดมาก  

โดยคะแนนเต็ม 2 คะแนน โดยวิเคราะหผลในรูปแบบเมทริกซการตัดสินใจ 

(Decision Matrix) โดยนำผลการศึกษาจากแบบสำรวจชาวตางชาติในสวนของ

ความตองการและความพึงพอใจมาวิเคราะหผลรวมกัน ซึ่งมีคะแนนอยูระหวาง 

1-5 ตามแบบสำรวจ ดังนี้ 

o ความตองการอยูในระดับสูง (คะแนนสูงกวา 2.5) และความพึงพอใจ

อยูในระดับต่ำ(คะแนนต่ำกวา 2.5) เปน 2 คะแนน เนื่องจากแสดงให

เห ็นถึงบริการที ่ควรไดร ับการปรับปรุงและเปนบริการสำคัญท่ี

ชาวตางชาติต องการใชบริการ จึงควรใหความสำคัญและได รับ 

การพัฒนาในลำดับแรก 

o ความตองการอยูในระดับสูง (คะแนนสูงกวา 2.5) และความพึงพอใจ

อยูในระดับสูง (คะแนนสูงกวา 2.5) 1 คะแนน เนื่องจากเปนบริการ 

ที่ยังมีความตองการสูงสำหรับชาวตางชาติ แมบริการในปจจุบันจะ

ชาวตางชาติจะมีความพึงพอใจในระดับสูงแลว  

o ความตองการอยูในระดับต่ำ (คะแนนต่ำกวา 2.5) และความพึงพอใจ

อยูในระดับต่ำ (คะแนนต่ำกวา 2.5) 1 คะแนน เนื่องจากเปนบริการท่ีมี

ความพึงพอใจอยูในระดับต่ำ จึงควรนำมาพัฒนาตอเพื่อแกไขปญหา

เก่ียวกับการเขารับบริการของชาวตางชาติ 
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o ความตองการอยูในระดับต่ำ (คะแนนต่ำกวา 2.5) และความพึงพอใจ

อยูในระดับสูง (คะแนนสูงกวา 2.5) 0 คะแนน เนื่องจากชาวตางชาติ

ไมไดมีความตองการบริการและบริการไดพัฒนาใหอยูในรูปแบบท่ี

เหมาะสมและชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอการใชงานในปจจุบันแลว 

 บริการที่ตอบโจทยของชาวตางชาติแตละกลุมและคาดวาจะชวยแกไขปญหา 

(Pain Point) ได (I1.3.2) คะแนนเต็ม 1 คะแนน โดยพิจารณาจากเกณฑยอย 2 

สวนไดแก  

o การใหคะแนนจากผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค และ Gap 

Analysis จาก Customer Journey ของชาวตางชาติเมื ่อเทียบกับ 

การเดินทางของประเทศอื่น โดยเปนบริการที่เสนอใหมีเพิ่มเติม (New 

Service) หรือมีการปรับรูปแบบการใหบริการในปจจุบันจากรูปแบบ

ออฟไลนเปนรูปแบบออนไลน ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาในสวนของบริการ

ท่ียังมีการขาดหายไปจาก Customer Journey ได 1 คะแนน หรือ 

o บริการที่มีความพึงพอใจของชาวตางชาติในระดับปานกลางถึงต่ำ หรือ

มีคะแนนจากแบบสำรวจต่ำกวา 3 คะแนน (คะแนนจากแบบสำรวจ

คะแนนเต็ม 5 ซ่ึงหมายถึงมีความพึงพอใจสูงสุด) 1 คะแนน 

1.2 ผลกระทบตอประเทศไทย (I2) ประกอบดวย 3 เกณฑยอย โดยกำหนดใหมีรอยละการถวง

น้ำหนักเทากัน ดังนี้ 

1.2.1. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (I2.1) คะแนนเต็ม 1 คะแนน โดยบริการที่มีความ

สอดคลองกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได 1 คะแนน 

1.2.2. ความสอดคลองกับแผนระดับตางๆ ของรัฐบาล (I2.2) พิจารณาจากเกณฑยอย คะแนน

เต็ม 3 คะแนน โดยกำหนดใหมีรอยละการถวงน้ำหนักเทากัน ไดแก  

o บริการท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ได 1 คะแนน 

o บริการที ่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได 1 คะแนน 

o บริการท่ีมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 

2565 ได 1 คะแนน 

1.2.3. การเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน (I2.3) เปนบริการท่ีนำไปสูการเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ โดยอางอิงจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในยุทธศาสตร

ชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงเนนพัฒนาเพ่ือยกระดับศักยภาพของ

ไทยในหลายมิติ รวมถึงความหลากหลายดานการทองเที่ยว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการแขงขันของ World Economic 
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Forum โดยบริการที่สงเสริมดานการลงทุน ดานแรงงาน และดานการทองเที่ยวได  

1 คะแนน 

 

รูปท่ี 5.4: เกณฑการประเมินผลกระทบตอตางประเทศ และผลกระทบตอประเทศ 

2. ความทาทายในการพัฒนาบริการ (Complexity) โดยจะครอบคลุมการวิเคราะหเกี ่ยวกับความ

พรอมของหนวยงานในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานกฎหมาย และทรัพยากรในการพัฒนา 

เชน งบประมาณ และความรวมมือระหวางหนวยงาน ประกอบไปดวย 2 หลักเกณฑยอย ดังนี้ 

2.1 ประเภทของบริการในปจจุบัน (C1) เปนเกณฑที่ใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับความซับซอนของ

ระบบการใชงานบริการ โดยบริการที่ไมไดมีการเขาสูระบบและเปนบริการขอมูลพื้นฐานเปน

บริการท่ีมีความงายในการพัฒนาท่ีสุด คะแนนเต็ม 3 คะแนน ถวงน้ำหนักรอยละ 33 

o บริการที่ตองมีการเขาสูระบบ (Log-in) กอนขอรับบริการและตองมีการพิสูจนยืนยัน

ตัวตน หรือการใชระบบ e-KYC ในการยืนยันตัวตนของผูรับบริการ 3 คะแนน 

o บริการท่ีตองมีการเขาสูระบบ (Log-in) กอนขอรับบริการ 2 คะแนน 

o บริการที่ตองมีการทำธุรกรรมและไมตองมีการเขาสูระบบ (Log-in) กอนขอรับบริการ 

1 คะแนน 

o บริการเพื่อใหขอมูลพื้นฐานและไมตองมีการเขาสูระบบ (Log-in) กอนขอรับบริการ 0 

คะแนน 

2.2 ความยาก/ความซับซอนในการพัฒนาระบบการใหบริการ (C2) คะแนนเต็ม 3 คะแนน  

ถวงน้ำหนักรอยละ 67 เปนเกณฑใชในการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

และปริมาณทรัพยากรที ่ตองใชในการพัฒนา เชน ระบบมีการใหบริการออนไลนอยู แลว 

งบประมาณ และการเชื่อมตอระหวางหนวยงาน 

ผลกระทบตอตางประเทศ 

คะแนน 3 : เปนบริการที่มคีวามตองการสูงมาก (10 อันดับแรก)

คะแนน 2 : เปนบริการที่มคีวามตองการสูง (อันดับ 11-20)

คะแนน 1 : เปนบริการท่ีมคีวามตองการปานกลาง (อันดับ 21-50)

คะแนน 0 : เปนบริการที่มคีวามตองการนอย (อันดับ 51 เปนตนไป)

I1.1

I1.2
ความคาดหวังและความตองการตอ
บริการของชาวตางชาติ /2

/2 ขอมูลจากผลการสํารวจความคาดหวังและความ
ตองการของชาวตางชาติ ผานแบบสํารวจ โดยท่ีปรึกษา

W 
10%

W 
20%

I1.3
การสรางคุณคาใหกับชาวตางชาติ
(User Value) 

W 
20%

พิจารณาจากเกณฑยอย ไดแก

 I1.3.1 : ความพึงพอใจ-ความตองการ

บริการของชาวตางชาติ คือ ควรเปน

บริการที่พัฒนาแลวจะสรางคุณคาและ

ความพึงพอใจแกชาวตางชาติไดมาก

2

1

1

0

คะแนน

 I1.3.2 : เปนบริการที่ตอบโจทย ของชาวตางชาติแตละกลุม 

และคาดวาจะชวยแกไขปญหา (Pain Point) ได (0-1 คะแนน)

W = รอยละของการถวงนํ้าหนัก

W 
50% ผลกระทบตอประเทศ 

พิจารณาจากเกณฑยอย (กําหนดใหมีรอยละการถวงน้ําหนักเทากนั) ไดแก 

 I2.2.1 : เปนบริการที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 

2561 - 2580) (0-1 คะแนน)

 I2.2.2 : เปนบริการที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566 – 2570) (0-1 คะแนน)

 I2.2.3 : เปนบริการที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 – 2565 (0-1 คะแนน)

I2.1

I2.2 ความสอดคลองกับแผนระดับตางๆ ของรัฐบาล

I2.3 การเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน/3

W 
50%

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

เปนบริการที่มีความสอดคลองกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
(0-1 คะแนน)

คะแนน 3 : ปริมาณ > 100,000 คร้ังตอเดือน

คะแนน 2 : ปริมาณ 20,001 – 100,000 คร้ังตอเดือน

คะแนน 1 : ปริมาณ 5,001 – 20,000 คร้ังตอเดือน

คะแนน 0 : ปริมาณ < 5,000 คร้ังตอเดือน

ปริมาณการใชและเย่ียมชมของ
ชาวตางชาติ/1

เปนบริการที่นําไปสูการเพิม่ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (ดานการ

ลงทุน ดานแรงงาน ดานการทองเที่ยว) (0-1 คะแนน)

/1 ขอมูลจาก Similar Webs /3 อางอิงจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และตัวช้ีวัดการประเมินความสามารถในการ
แขงขันของ World Economic Forum



 
 

หนา 56 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

o บริการที่ตองใชทรัพยากรระดับสูง ตองมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู 

และ/หรือ สามารถดำเนินการไดในป 2566 เปนตนไป 3 คะแนน 

o บริการท่ีตองใชทรัพยากรระดับสูง แตไมตองมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีมีอยู 

และ/หรือ สามารถดำเนินการไดในป 2566 เปนตนไป 2 คะแนน 

o บริการที ่ต องใช ทร ัพยากรระดับปานกลาง แตไมต องมีการปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีมีอยู และ/หรือ สามารถดำเนินการไดในป 2565 เปนตนไป 1 คะแนน 

o บริการท่ีใชทรัพยากรเพียงเล็กนอย และ/หรือสามารถดำเนินการไดทันที 0 คะแนน 

5.2.2 ผลการการจ ัดลำด ับการพัฒนาบร ิการออกเป นระยะตามลำด ับความสำค ัญ (Service 

Prioritization) 

จากการใหคะแนนตามเกณฑขางตน และนำผลคะแนนของแตละบริการมาจัดกลุมบริการในแตละ

ระยะ ซึ่งจะนำบริการที่เกี่ยวของกับการใหบริการชาวตางชาติมาจัดลำดับเปน 4 กลุมตามลำดับความสำคัญ 

ในแตละกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีตัวอยางวิธีการจัดลำดับ ดังนี้  

 บริการระยะท่ี 1 ซ่ึงรวมถึงบริการในชวง Quick Win เปนบริการท่ีจะมีแผนการพัฒนาใน

ป พ.ศ. 2565 - 2566 คือ บริการหลักของภาครัฐท่ีไดคะแนนหรือผลรวมถวงน้ำหนักท่ีความ

ตองการของชาวตางชาติสูง (คะแนนรวมสูงกวา 1.5) และมีความทาทายในการพัฒนาบริการ

ต่ำ (คะแนนรวมต่ำกวา 1.5) และบริการรองที่สงเสริมบริการหลักดังกลาวซึ่งมีความพรอม

และสามารถใหบริการไดทันทีภายในปงบประมาณ 2566 โดยในระยะ Quick win ในป พ.ศ. 

2565 จะเนนไปที่การปรับปรุงและพัฒนาบริการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสถานการณการระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา 2019  

 บริการระยะท่ี 2 เปนบริการท่ีจะมีแผนการพัฒนาในป พ.ศ. 2567 - 2568 คือ บริการหลัก

ของภาครัฐที่ไดคะแนนหรือผลรวมถวงน้ำหนักที่ความตองการของชาวตางชาติมากที่สุด 

(คะแนนรวมสูงกวา 1.5) และมีความทาทายในการพัฒนาบริการต่ำ (คะแนนรวมต่ำกวา 1.5) 

และบริการรองท่ีสงเสริมบริการหลักดังกลาวท่ีสามารถพัฒนาไดภายในปงบประมาณ 2568 

 บริการระยะที่ 3 เปนบริการที่จะมีแผนการพัฒนาในป พ.ศ. 2569 -2570 แบงเปนสอง

สวนไดแก  

o บริการหลักของภาครัฐที ่ไดคะแนนหรือผลรวมถวงน้ำหนักที่ความตองการของ

ชาวตางชาติสูง (คะแนนรวมสูงกวา 1.5) และมีความทาทายในการพัฒนาบริการสูง 

(คะแนนรวมสูงกวา 1.5) และบริการรองที่สงเสริมบริการหลักดังกลาวที่สามารถ

พัฒนาไดภายในปงบประมาณ 2570 เนื่องจากเปนบริการที่ตองอาศัยเวลาและ

ทรัพยากรในการพัฒนา เชน ยังไมอยูในรูปแบบออนไลน และตรงตามความตองการ

ของชาวตางชาติ โดยถือเปนบรกิารแบบกลยุทธ (Strategic Services) 
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o บริการหลักของภาครัฐที ่ไดคะแนนหรือผลรวมถวงน้ำหนักที่ความตองการของ

ชาวตางชาติต่ำ (คะแนนรวมต่ำกวา 1.5) และมีความทาทายในการพัฒนาบริการต่ำ 

(คะแนนรวมต่ำกวา 1.5) และบริการรองที่สงเสริมบริการหลักดังกลาวที่สามารถ

พัฒนาไดภายในปงบประมาณ 2568 เปนตนไป ซึ่งเปนบริการที่สามารถพัฒนาได

โดยงาย และจะชวยเติมเต็มหวงโซของการใหบริการแกชาวตางชาติในภายหลัง 

(บริการ Fill in) ทั้งนี้ บริการหลักของภาครัฐที่ไดคะแนนหรือผลรวมถวงน้ำหนักท่ี

ความตองการของชาวตางชาติต่ำ (คะแนนรวมต่ำกวา 1.5) และมีความทาทายใน

การพัฒนาบริการสูง (คะแนนรวมสูงกวา 1.5) และบริการรองที่สงเสริมบริการหลัก

ดังกลาว เปนบริการที่ตองอาศัยเวลาและทรัพยากรในการพัฒนา และอาจเปนเพียง

บริการเฉพาะกลุมท่ีมีความตองการไมสูงมาก จึงเห็นควรนำมาพัฒนาในระยะหลังสุด

หรือพิจารณาใหมอีกครั้งในการพัฒนาบนแพลตฟอรมกลาง 

เมื ่อดำเนินการจัดลำดับการพัฒนาบริการตามแนวทางขางตน ประกอบกับการพิจารณารวมกับ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานจากการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอย และการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นสามารถสรุปผลการจัดลำดับบริการตามระยะตางๆ รวมทั้งสิ้น 60 บริการหลัก 137 บริการรอง 

โดยแบงเปนระยะที่ 1 จำนวน 27 บริการหลัก 53 บริการรอง ระยะที่ 2 จำนวน 17 บริการหลัก 46 บริการ

รอง และระยะท่ี 3 จำนวน 16 บริการหลัก 38 บริการรอง รายละเอียด ดังนี้ 

ระยะ Quick Win และระยะที่ 1 มีบริการสำหรับชาวตางชาติจำนวน 53 บริการรอง ครอบคลุม 18 

หนวยงาน แบงตามหมวดหมูได ดังนี้ 

ดานการ

ใหบริการ 

ลำดบั รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ 

ดานการเงิน

และภาษี 
 

1 ขอมูลเก่ียวกับการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(VAT Refund) 

 กรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง 

2 บริการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT Refund)  กรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง 

3 บริการขอมูลแผนผังจุดขอคืนภาษี ณ ทา

อากาศยานนานาชาติ เชน ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และทาอากาศยานดอนเมือง 

 กรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง 

4 ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ธนาคารแหงประเทศไทย 

5 ขอมูลดานเงินตราและคาครองชีพใน

ประเทศไทย 

 ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

Sapratporn Akhawutwanit
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดบั รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

ดานการขอวีซา

และตรวจลง

ตรา 
 

6 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa 

ประเภทตาง ๆ 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

7 บริการยื่นขอ Visa ผานทาง e-Visa  กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

8 บริการตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซาผาน

ทางชองทางออนไลน 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

9 ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการ

เดินทางเขาประเทศไทย (ทางอากาศ) 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

10 เว็ปไซตลงทะเบียนเพ่ือขอรับเอกสารรับรอง

การเดินทางเขาประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Thailand Pass QR code) 

 กระทรวงการตางประเทศ 

11 แบบฟอรมประกาศดานสุขภาพ (ต.8)  กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

 บริษัท ทาอากาศยานไทย

จำกัด (มหาชน) (AOT) 

12 ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ 

SMART visa 

 สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

13 บริการยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

SMART visa  

 สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

14 บริการระบบแบบฟอรม ตม.6 กอนเดินทาง

เขา/ออก ประเทศไทย 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

ดานการ

ทองเท่ียว 
 

15 บริการตรวจสอบใบอนญุาตของบริษัททัวร

นำเท่ียวในประเทศไทย 

 กรมการทองเท่ียว 

กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดบั รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ 

16 ขอมูลและวิธีการสมัครเขาใชงาน

อินเทอรเน็ตไรสายแบบไมเสียคาใชจายใน

ประเทศไทย รวมถึงจุดบริการ Wifi  

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

17 ขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวในประเทศไทย 

เชน สถานท่ีทองเท่ียว แหลงชอปปง 

รานอาหาร เทศกาลและประเพณี สปาและ

สุขภาพ สันทนาการและความบันเทิง 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

18 ขอมูลเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมประเพณี

ของราชอาณาจักรไทยแกนักทองเท่ียว ในแต

ละภาษา 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

19 ขอมูลเก่ียวกับสภาพอากาศในประเทศไทย  การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

20 แอปพลิเคชันการทองเท่ียวในประเทศไทย

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเดินทางใน

ประเทศไทย 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

21 ขอมูลรีวิวสถานท่ีทองเท่ียวและ

ประสบการณในการทองเท่ียวในประเทศ

ไทย 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

22 ใหขอมูลเก่ียวกับวันหยุดราชการของไทย  การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

23 บริการชองทางเขียนความประทับใจหรือ

ขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ

ทองเท่ียว 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

24 ขอมูลข้ันตอนและขอแนะนำในการเดิน

ทางเขา-ออกประเทศไทย 

 บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) 
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดบั รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ 

25 ขอมูลข้ันตอนการเดินทางเขาประเทศไทย

ชวงการแพรระบาดของ Covid-19 

 สถานทูตของไทย ณ.

ประเทศตาง ๆ 

26 บริการความชวยเหลือแกนักทองเท่ียวท่ีเจอ

อุปสรรคในการทองเท่ียวในประเทศไทย 

 สำนักงานปลัดกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา 

27 ขอมูลการจัดงานแสดงสินคาหรือบริการ  สำนักงานสงเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ 

ดานความ

ปลอดภัย 

28 ขอมูลเก่ียวกับโรงพยาบาลสำหรับ

ชาวตางชาติท่ีตองไดรับการรักษาในกรณี

ฉุกเฉิน 

 กระทรวงสาธารณสุข 

29 ขอมูลติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

30 ขอมูลการเรียกรถพยาบาลสำหรับเฉพาะ

กรณีฉุกเฉิน เชน การคลอดบุตร เปนตน 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

31 ขอมูลรายชื่อและเว็บไซตของสถานทูตไทย

ในตางประเทศ 

 สถานทูตของไทย ณ.

ประเทศตาง ๆ 

ดานธุรกิจ 
 

32 ขอมูลการเชาท่ีดินของคนตางดาวเพ่ือพาณิช

ยกรรม และอุตสาหกรรม 

 กรมท่ีดิน 

กระทรวงมหาดไทย 

33 ขอมูลกระบวนการขอใบอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

34 ระบบคลังขอมูลธุรกิจ (DBD 

DataWarehouse+) 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

35 การตรวจสอบหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

36 ขอมูลเก่ียวกับดานการลงทุนในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออก 

 สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขต

Sapratporn Akhawutwanit
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดบั รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) 

37 ระบบใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (EEC One 

Stop Service: EEC-OSS) 

 สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) 

38 ขอมูลเก่ียวกับดานการลงทุนในประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

39 ขอมูลข้ันตอนการลงทุน/ทำธุรกิจในประเทศ

ไทย 

 สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

40 ยื่นคำขอสงเสริมการลงทุน (e-Investment 

Promotion) 

 สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

41 ยื่นแบบตอบรับมติการสงเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

42 ขอรับบัตรสงเสริม  สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

43 ระบบนัดหมายเพ่ือขอรับคำปรึกษาจาก BOI 

(In-person Clinic และ Online Clinic)  

 สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

44 ขอมูลรายงานสถานการณฉุกเฉิน เชน ผูติด

เชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย 

 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

ดานสาธารณสุข 
 

45 บริการชองทางสายดวนเม่ือพบการระบาด

ของโรคระบาค เชน Covid-19 

 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

46 ระบบติดตามและประเมินผูท่ีมีความเสี่ยงตอ

การติดเชื้อ COVID-19 

 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

47 บริการแจงผลตรวจ Covid-19 ผานแอป

พลิเคชัน "หมอชนะ" 

 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดบั รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ 

48 ขอมูลบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 

ของชาวตางชาติท่ีพำนักในไทย และแรงงาน

ตางดาว 

 กระทรวงการตางประเทศ 

49 บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ

ชาวตางชาต ิและแรงงานตางดาว 

 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

50 ขอมูลรายชื่อสถานท่ีกักกันท่ีทางรัฐบาลไทย

กำหนด 

 สถานทูตของไทย ณ.

ประเทศตาง ๆ 

51 ขอมูลโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองจาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 กระทรวงสาธารณสุข 

52 จองสถานท่ีกักกันตามท่ีทางรัฐบาลกำหนด 

(Entry Thailand) 

 สำนักงานปลัดกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา 

ระยะที่ 2 มีบริการสำหรับชาวตางชาติจำนวน 46 บริการรอง ครอบคลุม 10 หนวยงาน แบงตาม

หมวดหมูไดดังนี้ 

ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

ดานแรงงาน 1 บริการจองคิวตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว

ผานทางออนไลน 

 กระทรวงสาธารณสุข 

2 ขอมูลงานที่เปดรับสมัครสำหรับชาวตางชาติ

ในประเทศไทย 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

3 บริการขอมูลประกาศหางาน  กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

4 ขอมูลการทำงานอาสาสมัคร  กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

5 ขอมูลบริษัทนำเขาแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

6 บริการจัดหางานสำหรับตางดาวออนไลน 

(Job Matching) 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

7 ขอมูลการขอใบอนุญาตทำงาน  กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

8 ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและสถานที่ในการขอ

ใบอนุญาตทำงาน 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

9 บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงานผานชองทาง

ออนไลน 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

10 บริการดาวนโหลดแบบฟอรมขออนุญาต

ทำงานของคนตางดาวในกรณีขอยื ่นแบบ

กระดาษ 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

11 บริการจองคิวเพ่ือติดตอขอรับบริการเก่ียวกับ

ใบอนุญาตทำงาน 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

12 บริการแจงตออายุใบอนุญาตทำงานผานทาง

ออนไลน 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

13 บริการระบบอนุญาตทำงานของคนตางดาว 

(3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

14 บริการเปลี ่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต

ทำงานผานทางออนไลน 

 กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

15 บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

ดานการขอวี

ซาและตรวจลง

ตรา 

16 ขอมูลรายละเอียด คุณสมบัติ คาธรรมเนียม 

สถานที่ยื่นคำรอง และเอกสารประกอบการ

พิจารณาการยื่นขอหนังสือเดินทางคนตาง

ดาว 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

17 บริการขอหนังสือเดินทางออนไลน  กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

Sapratporn Akhawutwanit
ย้ายมาจากระยะที่ 1
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

18 ขอมูลรายละเอียด คุณสมบัติ คาธรรมเนียม 

สถานที่ยื่นคำรอง และเอกสารประกอบการ

พิจารณาการยื่นขอเดินทางฉุกเฉิน 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

19 บริการขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินออนไลน  กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

20 บริการยื ่นขอเปลี ่ยนเลมหนังส ือเดินทาง

ออนไลน 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

21 ขอมูลรายชื่อประเทศท่ีตองขอวีซาในการเดิน

ทางเขาราชอาณาจักรไทย และรายละเอียด

เฉพาะของแตละประเทศ 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

22 ขอมูลและสิทธ ิประโยชนของวีซ าแต ละ

ประเภท ในแตละภาษา 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

23 บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ 

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตวี

ซาทางออนไลน 

 กรมการกงสุล กระทรวง

การตางประเทศ 

24 บริการดาวนโหลดใบคำรองขอรับการตรวจ

ลงตรา 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

25 บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 

(ตม.47) 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

26 บริการขอมููลรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยน

ประเภท VISA 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

27 บริการขอมูลรายละเอียดเอกสารการขออยู

ตอในกรณีตาง ๆ 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

28 บริการตออายุว ีซาและการขออยู ต อผาน

ระบบออนไลน 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

29 บริการดาวนโหลดแบบฟอรมคำขออนุญาต

เพื ่ออยู ในราชอาณาจักรเปนการชั ่วคราว

ตอไป (ตม. 7) 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

30 บริการขอมููลรายละเอียดเอกสารการขอและ

ตออายุใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว 

 สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

31 ขอมูลการขอมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร  สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

ดานการ

ทองเท่ียว 
 

32 บริการจองที่พักที่ไดรับการอนุญาตในการ

ใหบริการอยางถูกกฎหมาย 

 กรมการทองเท่ียว 

กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 

33 จองบริษัทนำเที่ยวที่ไดรับอนุญาตใหบริการ

อยางถูกกฎหมาย 

 กรมการทองเท่ียว 

กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 

34 ขอมูลบริษัทนำเท่ียว  กรมการทองเท่ียว 

กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 

35 ขอมูลบริษัทนำเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับการ

รับรองจากภาครัฐ 

 กรมการทองเท่ียว 

กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 

36 ขอมูลบร ิษ ัทต ัวแทนหร ือที ่ปร ึกษาด าน

ส ุขภาพ (Health Agency) ท ี ่ ได  ร ั บการ

รับรองจากภาครัฐ 

 กรมการทองเท่ียว 

กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา 

37 ขอมูลท่ีพัก  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

38 ขอมูลสถานท่ีซ้ือสินคาปลอดภาษี  การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

39 ชองทางการถาม-ตอบ สำหรับนักทองเที่ยว

ตางชาต ิ

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

ดานความ

ปลอดภัย 

40 ขอมูลบริษัทประกันภัยท่ีไดรับใบอนุญาต  สมาคมประกันวินาศภัย 

41 บริการซ้ือประกันภัยสำหรับชาวตางชาติ  สมาคมประกันวินาศภัย 

42 ขอมูลบริษัทประกันสุขภาพสำหรับผูอาศัย

ชั่วคราว 

 สมาคมประกันวินาศภัย 

43 ขอมูลประกันโควิด-19  สมาคมประกันวินาศภัย 

ดาน

สาธารณสุข 
 

44 ขอมูลโปรแกรมการรักษาของโรงพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลตาง ๆ 

45 บริการรักษาตามโปรแกรมของโรงพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลตาง ๆ 

46 บริการแจงเตือนผู ต ิดเชื ้อ Covid ในพื ้นท่ี

ประเทศไทยผานชองทางออนไลน 

 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

47 ขอมูลแพ็คเกจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

ระยะที่ 3 มีบริการสำหรับชาวตางชาติจำนวน 38 บริการรอง ครอบคลุม 11 หนวยงาน แบงตาม

หมวดหมูไดดังนี้ 

ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

ดานการเงิน

และภาษี 
 

1 ขอมูลการยื่นภาษีสำหรับชาวตางชาต ิ  กรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง 

2 บริการขอมูลเกี่ยวกับการจายภาษีเงินไดใน

ประเทศไทย 

 กรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง 



 
 

แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)         | หนา 67 

ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

3 บริการยื่นภาษีเงินไดสำหรับชาวตางชาต ิ  กรมสรรพากร 

กระทรวงการคลัง 

ดานการศึกษา 
 

4 ใหขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

การรับรองจาก อว. 

 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

5 บริการดาวนโหลดแบบฟอรมเทียบคุณวุฒิ

การศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

6 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอในประเทศไทย 

รวมรวมรายชื่อ เว็บไซต และขอมูลเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาของแตละโรงเรียนนานาชาติ 

และมหาวิทยาลัย 

 กระทรวงศึกษาธิการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

7 ข อม ูลเก ี ่ยวก ับโอกาสการทำงานต อใน

ประเทศไทยหลังจบการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

8 บริการถาม-ตอบขอสงสัยเกี่ยวกับการศึกษา

ตอในประเทศไทย 

 กระทรวงศึกษาธิการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

9 ใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร และวิธีสมัคร  กระทรวงศึกษาธิการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัย/โรงเรียน

นานาชาติ 

10 ใหขอมูลเกี ่ยวกับทุนการศึกษาในประเทศ

ไทย 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัย/โรงเรียน

นานาชาติ 

ดานคมนาคม 
 

11 บริการขนสง และจำหนายตั๋วโดยสาร  BTS, BEM, การรถไฟแหง

ประเทศไทย กระทรวง

คมนาคม 

12 ขอมูลการทำใบขับข่ี  กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

13 บร ิการระบบจองค ิวทำใบข ับข ี ่สำหรับ

ชาวตางชาติ 

 กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

14 บริการระบบจองคิวตอใบขับขี่สำหรับขาว

ตางชาต ิ

 กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

15 ข อม ู ล เก ี ่ ยวก ับการนำรถส  วนต ั วจาก

ตางประเทศมาใชในราชอาณาจักรไทย 

 กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

16 บริการขอนุญาตการนำรถตางประเทศมาใช

เพ่ือการทองเท่ียว 

 กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

17 ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือ/จดทะเบียน/ชำระภาษี

รถ 

 กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

18 บริการการรองเรียนเกี่ยวกับการเดินทางโดย

ใชพาหนะสาธารณะทางออนไลนและการ

โทรสายดวนโดยมีความพรอมในการรับมือใน

แตละภาษา 

 กรมการขนสงทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

19 ขอมูลโครงสรางพื้นฐานการขนสงและจราจร 

เชน เสนทางเดินรถ เสนทางรถไฟ ทาเรือ

โดยสารในประเทศ สถานีขนสง 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

Sapratporn Akhawutwanit
MRT > BEM
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

20 ข อม ูลการขนส  งและยานพาหนะ เชน 

เดินทางในเมือง เดินทางทั่วไทย สายการบิน 

และยานพาหนะ 

 การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

21 ขอมูลตั๋วโดยสาร และอัตราคาโดยสาร  การรถไฟแหงประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม 

22 ขอมูลสถานีรถไฟฟา  การรถไฟฟาขนสงมวลชน

แหงประเทศไทย กระทรวง

คมนาคม 

23 ขอมูลตั๋วโดยสาร และอัตราคาโดยสาร  การรถไฟฟาขนสงมวลชน

แหงประเทศไทย กระทรวง

คมนาคม 

24 ขอมูลขั้นตอนและสถานที่ในการจายคาปรับ

ในแตละภาษา 

 สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

25 บริการชองทางในการจายคาปรับจราจร

ออนไลน 

 สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

26 ขอมูลกฎจราจรในราชอาณาจักรไทย ในแต

ละภาษา 

 สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

27 ขอมูลการฝาฝนกฎจราจรในราชอาณาจักร

ไทยในแตละภาษา 

 สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ดานครอบครัว 
 

28 ขอมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

29 ระบบจองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

30 ขอมูลการแปลงสัญชาติเปนไทย  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

31 ขอมูลการแจงยายภูมิลำเนา  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 
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ดานการ

ใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือบริการ หนวยงานรับผิดชอบ  

32 บริการจองคิวการแจงยายภูมิลำเนาผาน

ชองทางออนไลน 

 กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

ดานความ

ปลอดภัย 
 

33 ขอมูลของตองหาม/ตองจำกัดในการนำเขา  กรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง 

34 ข อม ูลส ิ ่ งของต องสำแดง ณ การตรวจ

สัมภาระผูโดยสารขาเขา 

 กรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง 

35 ขอมูลบทลงโทษในการนำเขาสิ่งของตองหาม

มาในราชอาณาจักรไทย 

 กรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง 

ดานท่ีอยูอาศัย 
 

36 ขอมูลการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและที่ดิน

ของคนตางดาว 

 กรมท่ีดิน 

กระทรวงมหาดไทย 

37 ขอมูลการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย

ของคนตางดาว 

 กรมท่ีดิน 

กระทรวงมหาดไทย 

38 ขอมูลท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ  กรมท่ีดิน 

กระทรวงมหาดไทย 
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6 แนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาต ิ

6.1 กรอบแนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ 

ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพื ่อชาวตางชาติทุกกลุ ม เพื ่อใหสอดคลองกับ 

ความพรอมในการใหบริการภาครัฐแกชาวตางชาติของประเทศไทยในปจจุบัน ตลอดจนตอบสนองตอความ

ตองการของชาวตางชาติ โดยกรอบแนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติทุกกลุม (The Next of 

Digital Government Service for Foreigners Framework) ประกอบดวย 4 พอรทัลสำหรับชาวตางชาติ 

แตละกลุม ซ่ึงสามารถใชงานผานชองทางออนไลนบนเว็บไซต (Web based) ไดแก 

1. บริการดิจิทัลสำหรับนักทองเท่ียว 

ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบาย Ease of travelling ที่เปน 1 ใน 12 บริการที่ตองมีการดำเนินการอยาง

เรงดวน โดยทาง DGA จะชวยในการยกระดับการใหบริการพื้นฐานการเดินทางเขา-ออกประเทศสำหรับ 

ทุกกลุมชาวตางชาติ / บริการสำหรับนักทองเท่ียวผาน Entry Thailand เพ่ือสามารถทำธุรกรรมได 

2. บริการดิจิทัลสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจ  

ซึ่งถือเปนชาวตางชาติกลุมสำคัญที่สามารถชวยขับเคลื่อนและกระตุนเศรษฐกิจประเทศไทย โดยจะ

ยกระดับการใหบริการสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนผานเว็บไซต สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

โดยจะเกิดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกนักลงทุนและนักธุรกิจ  

3. บริการดิจิทัลสำหรับแรงงาน 

ซึ่งถือเปนกลุ มชาวตางชาติที ่มีจำนวนเยอะรองมาจากนักทองเที่ยว โดยปจจุบันการทำธุรกรรม 

ในหลายๆ อยางที่เกี่ยวของกับแรงงานยังไมไดรับการพัฒนาในรูปแบบออนไลน ทำใหแรงงานเหลานั้นตอง

เดินทางมาทำธุรกรรม ณ ที่ทำการ สงผลใหเกิดความลำบากในการทำธุรกรรมทั้งในเรื่องเวลาและคาใชจาย 

โดยหากมีการพัฒนาบริการเหลานั้น เพื่อใหสามารถทำธุรกรรมผานชองทางออนไลนได ก็จะเกิดประโยชนตอ

ชาวตางชาติและหนวยงานเปนอยางมาก 

4. พอรทัลขอมูลบริการเพ่ือชาวตางชาติ 

โดยพอรทัลขอมูลฯ นี้ จะชวยอำนวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติเปนอยางมาก ไมวาจะเปน

ชาวตางชาติกลุมใด ก็สามารถคนหาขอมูลไดที่พอรทัลขอมูลฯ นี้ทั้งหมด โดยเปรียบเสมือนเปนประตูดานแรก

เพื่อใหเขาถึงบริการหรือขอมูลของภาครัฐ ซึ่งจะชวยเติมเต็มความตองการและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

ท้ังกลุมผูพักอาศัยระยะยาว และกลุมนักศึกษาท่ียังขาดการรวบรวมขอมูลและบริการ 
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รูปท่ี 6.1: กรอบแนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาตทุิกกลุม (The Next of Digital Government Service for 
Foreigners) 

ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ เพื่อใหสอดคลองกับความพรอมกับ

การใหบริการภาครัฐแกชาวตางชาติของประเทศไทยในปจจุบัน ตลอดจนตอบสนองตอความตองการของ

ชาวตางชาติ แผนการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงมีแนวทาง 

การพัฒนาบริการท้ังสิ้น 3 ระยะ โดยนำผลการจัดระยะบริการท่ีศึกษาวิเคราะห มาพิจารณารวมกับขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของหนวยงานจากการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุ มยอย และการประชุมรับฟง 

ความคิดเห็น ซ่ึงแนวทางการพัฒนาใน 3 ระยะมีประเด็นการพัฒนาท่ีสำคัญ ดังนี้ 

6.1.1 ระยะ Quick Win และระยะที่ 1 “End-to-End Digital Journey ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” (พ.ศ. 

2565 – 2566) 

ระยะเริ่มตนของการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ มุงเนนการสรางความรวมมือระหวาง

หนวยงานเพ่ือยกระดับการใหบริการท่ีมีความพรอมและแกปญหาการใหบริการสำหรับชาวตางชาติ โดยเฉพาะ

การพัฒนาบริการพื้นฐานการเดินทางเขา - ออกประเทศสำหรับชาวตางชาติทุกกลุมใหอยูในรูปแบบดิจิทัล

ตลอดเสนทางการเดินทาง ตั้งแตการเตรียมตัวเดินทาง เดินทางเขาประเทศ ระหวางอยูในประเทศ จนกระท่ัง

ออกจากประเทศไทย โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ผาน Entry Thailand นอกจากนี้ จะมุงเนนใหเกิด

บริการดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับชาวตางชาติในกลุมนักธุรกิจและนักลงทุน ผานเว็บไซตของหนวยงาน

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยกลุมนักธุรกิจและนักลงทุนมีความสำคัญตอเศรษฐกิจจาก

การลงทุนในประเทศไทย และหนวยงานภาครัฐมีการใหบริการชาวตางชาติกลุมนี้ในรูปแบบออนไลนอยูแลว 

และมีนโยบายหรือแผนที่จะพัฒนาตอยอดบริการอื่นๆ อีกทั้ง ในระยะนี้จะเริ่มดำเนินการพัฒนาพอรทัลขอมูล

บริการเพ่ือชาวตางชาติ เพ่ือใหชาวตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการทราบไดงายและสะดวกมากข้ึน โดย
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จะใหบริการขอมูลที่ครบถวนสำหรับทุกกลุมชาวตางชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบ Single Sign On ในการยืนยัน

ตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการใหผูใชงานลงชื่อเขาใชงานระบบ (Login) ครั้งเดียว เพื่อใหสามารถ

เขาใชงานไดหลายระบบ โดยใชบัญชีผูใชงานเพียงอันเดียว เพื่อลดภาระการกรอกขอมูลที่ซ้ำซอน และกำหนด

แนวทางการออกแบบเลขประจำตัวสำหรับชาวตางชาติเพ่ือใชยืนยันตัวตน 

6.1.2 ระยะท่ี 2 “Foreigner Portals” (พ.ศ. 2567 – 2568) 

ระยะที่ 2 ใหเกิดบริการดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับชาวตางชาติในกลุมแรงงาน โดยกลุมแรงงานมี

สัดสวนของชาวตางชาติทั ้งหมดรองลงมาจากกลุมนักทองเที่ยว แตบริการภาครัฐสวนใหญที่เกี ่ยวของกับ

แรงงานยังเปนการใหบริการผานชองทางออฟไลน ทำใหแรงงานชาวตางชาติตองใชเวลาจำนวนมาก 

เพ่ือจัดเตรียมเอกสารและเดินทางไปรับบริการ ณ สถานท่ีทำการโดยตรง ซ่ึงเปนจุดสำคัญท่ีควรจะมีการเขาไป

รวมพัฒนาเพื่อใหเกิดบริการดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับแรงงานชาวตางชาติ พรอมกับการยกระดับการ

ใหบริการผานพอรทัลขอมูลฯ ซึ่งจะรวบรวมขอมูลสำหรับชาวตางชาติทุกกลุม เพื่อเติมเต็มความตองการ 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ทำใหไดรับขอมูลและ บริการออนไลนพ้ืนฐานสำหรับชาวตางชาติทุกกลุม 

6.1.3 ระยะท่ี 3 “One Account, All Services” (พ.ศ. 2569 – 2570) 

ระยะที่ 3 จะมุงเนนใหเกิดบริการดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับชาวตางชาติในกลุมนักศึกษาและผูพัก

อาศัยระยะยาวในประเทศไทย ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีการอยูอาศัยในประเทศไทยเปนระยะเวลานาน ถือเปนสวนหนึ่ง

ในการกระตุนปริมาณการบริโภคภายในประเทศไทย ทั้งนี้ หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับกลุ มนักศึกษา และ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับกลุมผูพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย ยังขาดการรวบรวมขอมูลและปรับปรุงขอมูล

ใหเปนภาษาอังกฤษที่เพียงพอ รวมถึงประสบพบเจอปญหา/อุปสรรคในการใหบริการที่ตองแกไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ ดังนั้น ควรพัฒนาและเชื่อมโยงบริการบนพอรทัลขอมูลฯ เพิ่มเติม เพื่อใหเปนพอรทัลท่ีรวบรวม

ขอมูลสำหรับชาวตางชาติทุกกลุม ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ท้ังกลุมผูพักอาศัยระยะยาว และกลุมนักศึกษา 

รวมถึงผลักดันใหเกิดการใชงาน Digital ID เพ่ือใหสามารถพิสูจนและยืนยันตัวตนผานทางดิจิทัลได 
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รูปที่ 6.2: ภาพรวม (ราง) แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และ

ผูรับผิดชอบหลัก 

จากการศึกษาความตองการของชาวตางชาติตอการรับบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัล พบวา

ชาวตางชาติมีความคาดหวังตอการรับบริการจากภาครัฐท่ีงายตอการทำธุรกรรม และตองมีการเก็บขอมูลท่ีเปน

ระบบ ประกอบกับการศึกษาประเทศผูนำดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทำใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะห

รูปแบบและขีดความสามารถของพอรทัลที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยได โดยมีแนวคิดการออกแบบของ

พอรทัลบริการเพื ่อชาวตางชาติ (Conceptual Design) ที ่สามารถรวบรวมขอมูลและงานบริการตางๆ  

โดยบูรณาการระหวางหนวยงาน พรอมท้ังมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

พอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติทุกกลุม นั้นจะมีการเชื่อมโยงและบูรณาขอมูลกันระหวางหนวยงาน 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูใชงาน หรือชาวตางชาติในการกรอกขอมูลที่ซ้ำกัน โดยจะมีการเขาลงชื่อเขาสู

ระบบเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) เพื่อชวยใหชาวตางชาติไดรับประสบการณที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมี

การพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ รวมท้ังจะมีการพัฒนา Digital ID เพ่ือใหการเขาถึงขอมูลและบริการ

ของภาครัฐเปนไปอยางไรรอยตอมากท่ีสุด  

ไมเพียงเทานี้ พอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติทุกกลุม จำเปนตองมีฟงกชันการใหบริการเสริมเพิ่มเติม 

เพื่อใหการใชงานบนพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของผูใชงาน 

มากยิ่งขึ้น เชน รองรับการใหบริการในหลากหลายภาษา สามารถตรวจสอบสถานการณใชบริการ สามารถ

สอบถามขอสงสัยผานพอรทัลบริการฯ ได เปนตน 
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รูปท่ี 6.3: ลักษณะพ้ืนฐานของการใหบริการชาวตางชาต ิ

6.2 แผนผังการใชงานของระบบ 

 

รูปท่ี 6.4: แผนผังการใชงานของระบบ 

การใชงาน Portal Foreigner นั้น ไดมีการจัดประเภทการบริการของการใชงานเปนกลุมตามเปาหมาย 

5 กลุม และจัดทำพอรทัลออกเปน 4 พอรทัล ไดแก 

กลุมเปาหมายของผูใชงาน 

1) นักทองเท่ียว 
2) แรงงาน 
3) นักลงทุนและนักธุรกิจ 

นักทองเที่ยว แรงงาน นักลงทุนและนักธุรกิจ ผูพักอาศัยระยะยาว นักศึกษา

หนวยงานหลักท่ีเปน

ผูใหบริการชาวตางชาติ 

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพ่ือใชประกอบการใหบริการชาวตางชาติที่ตรงตามความตองการ

ชองทางการใหบริการ (Channel) Desktop

One Stop Service Functionality

คนหาขอมูล

รองเรียน/
ขอเสนอแนะ

รับคําปรึกษา/
ถาม-ตอบ

ตรวจสอบขอมูล 
และสิทธิ

จองคิวออนไลนยื่นขอใบอนุญาต/
ลงทะเบียน

ชําระเงิน

รองรับหลายภาษาตรวจสอบสถานะการใช
บริการ

Single Sign-On / Digital ID

ชองทางการใหบริการ (Channel)

Functionality

คนหาขอมูล

รองเรียน/
ขอเสนอแนะ

รับคําปรึกษา/
ถาม-ตอบ

รองรับหลายภาษา

Single Sign-On / Digital ID

Desktop

ชาวตางชาติ

เขาแอปพลิเคชัน/

เว็บไซต

กลุมบริการ บริการชวยเหลือขอมูลทั่วไป

หนาหลัก เขาสูระบบ

Recommended Service1

Living in Thailand

 Before arrival

 Arrival & Staying in Thailand

 Before leaving 

2

News & Updates3

Promotional Video4

Government agencies5

Service Group

 Immigration Service

 Visiting Thailand

 Working in Thailand

 Doing Business & Investment 

in Thailand

 Living in Thailand

 Studying in Thailand

1

Service Type

 Information Service

 Transaction Service

2

Keyword Search1

FAQs2

Complaint Service3

Call center contact list4

Personal Information1

My Inbox2

History3

Payment4

Setting5

การจัดการระบบผูใชงาน
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4) ผูอยูอาศัยชั่วคราว/พำนักระยะยาว 
5) นักศึกษา 

พอรทัลการใหบริการ 

1) บริการดิจิทัลสำหรับนักทองเท่ียว 
2) บริการดิจิทัลสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจ 
3) บริการดิจิทัลสำหรับแรงงาน 
4) พอรทัลขอมูลบริการเพ่ือชาวตางชาติ (Information Portal) 

โดยทั้ง 5 กลุมเปาหมาย มีบริการที่นำเสนอในมุมที่แตกตางกันในดานลักษณะการใหบริการไปตาม 

แตละพอรทัล เชน นักทองเที่ยวจะมีกลุมบริการเกี่ยวกับดานขอมูลคมนาคม หรือการจองที่พัก ทางแรงงาน 

จะมีกล ุ มบร ิการด านแรงงาน เช น บร ิการย ื ่นขอใบอนุญาตทำงาน การตออาย ุใบอนุญาตทำงาน  

และการเปลี ่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน เปนตน อยางไรก็ตามทั ้ง 5 กลุ มเปาหมาย คงมี 

การใชฟงกชันการทำงานหลักที่คอนขางคลายกันในหลายภาคสวนรวมกัน ตั้งแตดานการตรวจคนเขาเมือง  

การคนหาขอมูล การสอบถาม หรือใหขอเสนอแนะรวมกันเปนสวนกลาง ดังนั้นพอรทัลทุกพอรทัลจะสามารถ

เชื่อมโยงถึงบริการสวนกลางไดทุกพอรทัล 

การออกแบบรูปแบบการทำงานหรือการเชาใชงานของแตละกลุมเปาหมายคอนขางไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอผูใชงาน ตัวอยางเชน การยื่นคำรองตางๆ  จะตองมีการเขาสูระบบ 

จากนั้นจึงเลือกยื่นคำรองตามบริการที่ประสงค ระบุขอมูล พรอมติดตามสถานะ เปนตน ทั้งนี้หากหนวยงาน

ผูใหบริการมีสวนของการใหบริการอยูแลวนั้น ผูใชงานจะสามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงผูใหบริการได เพ่ือเขาใช

งานไดโดยตรง 

 
เช่ือมโยงขอมูลกันทั้งหมด

บริการหลักสําหรับ

ชาวตางชาติ

บริการดิจิทัลสําหรบันักทองเท่ียว

บริการดิจิทัลลสําหรบันักลงทุน

และนักธุรกิจ

บริการดิจิทัลสําหรบัแรงงาน

Information Portal

นักทองเท่ียว

นักธุรกิจและนัก

ลงทุน

แรงงาน

นักเรียน/นักศึกษา

คูสมรส/ผูพํานักอาศัย

ระยะยาว

• การตรวจคนเขาเมือง 

วีซาและการตรวจ

ลงตรา

• การคมนาคม
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รูปท่ี 6.5: รูปแบบการเขาใชงานระบบ 

6.3 การออกแบบคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบ 

ในการออกแบบคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบนั้น จะตองสามารถรองรับความตองการ

ของผูใชงานไดอยางครบถวน โดยรายละเอียดขีดความสามารถของระบบสามารถแบงไดเปน 13 ดาน ดังนี้ 

ขีดสมรรถนะ รายละเอียด 

1. Portal 1.1. พัฒนาและจัดทำพอรทัล 4 รูปแบบ แบงตามประเภทกลุมผูใชงาน

เปาหมายและบริการ ดังนี้ 

 บริการดิจิทัลสำหรับนักทองเท่ียว 

 บริการดิจิทัลสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจ 

 บริการดิจิทัลสำหรับแรงงาน 

 พอรทัลขอมูลบริการเพ่ือชาวตางชาติทุกกลุม 

1.2. พอรทัลท้ังหมดสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตบริการหลัก 

(common services) ของหนวยงานผูใหบริการได เชน บริการ

ดานวีซา/การตรวจลงตรา การทองเท่ียว การสาธารณสุข เปนตน 

1.3. พอรทัลแตละพอรทัล สามารถใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสาร

จำเพาะตอกลุมเปาหมายผูใชงานของตน 

1.4. พอรทัลมีลักษณะรูปแบบ Web Application แบบ Responsive 

และ Mobile Application 

2. User ผูใชงานระบบ ประกอบดวย 4 ประเภท ไดแก 

2.1. ชาวตางชาติท่ีขอเขารับบริการ แบงตามประเภทวีซา ดังนี้ 

ชาวตางชาติ 

(ผูใชงาน)

เลือกชองทาง

การรับบริการ

เลือกงานบริการ

ขอมูล

เลือกงานบริการ

อ่ืนๆ

เขาสูระบบและ

ยืนยันตัวตน

ย่ืนขอใบอนุญาต/
ลงทะเบียน

จองคิวออนไลน

กรอกขอมูล

รับทราบขอมูล

รับทราบขอมูล

ตรวจสอบขอมูล 
และสทิธิ

คนหาขอมูล

รองเรียน/
ขอเสนอแนะ

เลือกงานบริการ

ธุรกรรม

รับคําปรึกษา/
ถาม-ตอบ

ย่ืนเอกสารผาน
ออนไลน

กรอกขอมูล/
สงคําขอ

ติดตามสถานะ
ไดรับการแกไข/

ปรับปรุง

ใชบริการ

รับทราบบริการท่ี
เกี่ยวของ

ติดตามสถานะ ชําระคาธรรมเนียม รับใบเสร็จออนไลน
รับใบอนุญาต

ออนไลน

รับการแจงเตือน
รับบริการท่ี
หนวยงาน

รับทราบขอมูลหรือ
สิทธิ

รับใบเสร็จออนไลนชําระเงิน
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ขีดสมรรถนะ รายละเอียด 

 นักทองเท่ียว 
 แรงงาน 
 นักลงทุนและนักธุรกิจ 
 ผูอยูอาศัยชั่วคราว/พำนักระยะยาว 
 นักศึกษา 

2.2. เจาหนาท่ีหนวยงานผูใหบริการภาครัฐ 
2.3. เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ (Administrator) 
2.4. เจาหนาท่ีผูดูแลระบบข้ันสูง (Super Administrator) 

3. Access Chanel Web Application รูปแบบ Web Responsive 

 สามารถแสดงผลรองรับตามขนาดหนาจอของอุปกรณท่ีใชงาน 
ไดแก 
 คอมพิวเตอรสวนบุคคล       
 อุปกรณเคลื่อนท่ี ไดแก โทรศัพทเคลื่อนท่ี และแท็บเล็ต 

 รองรับการทำงานบราวเซอรอยางนอย ดังนี้ Google 
Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 
Opera 

 รองรับการแสดงผลภาษาอังกฤษ จีน รัสเซีย และสามารถ
ขยายจำนวนภาษาตางชาติท่ีรองรับไดอยางไมจำกัด 

4. Infrastructure and others 4.1. รองรับการจัดเก็บ Log ของพอรทัลอยางนอย ดังนี้ 
 Transaction Log 
 User Log 
 System Log 

4.2. รองรับการทำงานกับระบบฐานขอมูล 
4.3. รองรับการสำรองขอมูลท้ังในรูปแบบ cold back-up และ hot 

back-up 
4.4. รองรับการการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Server 

หรือ Linux 
4.5. รองรับการทำงาน Redundancy รูปแบบ Active-Active หรือ 

Active-Standby อยางใดอยางหนึ่ง 
4.6. รองรับมาตรฐานความปลอดภัยดาน Web Application ตาม

หลักการของ OWASP Top 10 Web Application Security 
Risks ของป พ.ศ. 2564 หรือปลาสุด 
 Broken Access Control 
 Cryptographic Failures 
 Injection 
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ขีดสมรรถนะ รายละเอียด 

 Insecure Design 
 Security Misconfiguration 
 Vulnerable and Outdated Components 
 Identification and Authentication Failures 
 Software and Data Integrity Failures 
 Security Logging and Monitoring Failures 
 Server-Side Request Forgery 

4.7. รองรับมาตรฐานความปลอดภัยดานการใช API ตามหลักการของ 
OWASP Top 10 API Security Risks ของป พ.ศ. 2562 หรือป
ลาสุด 
 Broken Object Level Authorization 
 Broken User Authentication 
 Excessive Data Exposure 
 Lack of Resources & Rate Limiting 
 Broken Function Level Authorization 
 Mass Assignment 
 Security Misconfiguration 
 Injection 
 Improper Assets Management 
 Insufficient Logging & Monitoring 

4.8. รองรับการดำเนินการตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ท้ังในประเทศตางชาติและราชอาณาจักรไทย 

5. Integration การเชื่อมโยงระบบกับหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ภายใตการยินยอมของ
ชาวตางชาติและหนวยงานนั้น ๆ ดวยรูปแบบ API 
 การเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือดึงขอมูลมาใชหรือแสดงบนพอรทัล 
 การเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือตรวจสอบคำขอ หรือสถานะตาง ๆ 

เชน การตรวจสอบประวัตอาชญากรรม เปนตน 
 การเชื่อมโยงเพ่ือสงขอมูลคำขอใชบริการใหแกหนวยงานผู

ใหบริการท่ีเก่ียวของ และการอัปเดตสถานะของคำขอใช
บริการ 

 การเชื่อมโยงบริการดานการเงิน เพ่ือทำธุรกรรมทางการเงิน
ของชาวตางชาติ 

6. Authentication การยืนยันตัวตนผูใชงานดวย Foreigner Digital ID 

 ลงทะเบียน (Registration) ในการสมัครเขาใชงานในการ
สมัครเขาใชงานในระยะ 2 นี้ ผูใชงานชาวตางชาติจะตองระบุ



 
 

หนา 80 |      แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพือ่ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขีดสมรรถนะ รายละเอียด 

เลขประจำตัว และในระยะ 3 นี้ จะตองมีการยืนยันตัวดวย 
Foreigner Digital ID 

 ในระยะ 1 และ 2 การเขาใชระบบ (Log in) ดวยอีเมลและ
รหัสผานของผูใช สวนในระยะท่ี 3 เขาใชระบบ (Log in) 
ดวย Foreigner Digital ID 

 ความสามารถเขาใชพอรทัลท้ัง 4 พอรทัลและเว็บไซตของผู
ใหบริการในลักษณะ Single Sign-on ดวย Foreigner 
Digital ID 

7. Authorization ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ผูใชงาน และแสดงผลตามสิทธิ์ของผูใชงาน

ตามแตละประเภท ดังนี้ 

7.1. ชาวตางชาติท่ีขอเขารับบริการ 

 สามารถคนหาขอมูลการใหบริการของหนวยงานราชการ 
 สามารถสอบถามขอคำถามหรือขอสงสัยผานทางแพลตฟอรม 
 สามารถยื่นขอรองเรียนและขอเสนอแนะผานแพลตฟอรม 
 สามารถใชบริการตามประเภทการลงทะเบียนของตนตาม

มแตละพอรทัลหรือเว็บไซตผูใหบริการนั้น ๆ 
7.2. เจาหนาท่ีหนวยงานผูใหบริการภาครัฐ 
 สามารถบริหารจัดการขอมูล คำรองขอ และขอคำถาม พรอม

ออกรายงานรูปแบบรายการ transaction ของหนวยงานตน 
7.3. เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ (Administrator) 
 สามารถบริหารจัดการการดำเนินงาน และขอมูลของพอรทัล 

การออกรายงานจากพอรทัล 
 สามารถบริหารจัดการขอมูลการลงทะเบียนข้ันตน 

7.4. เจาหนาท่ีผูดูแลระบบข้ันสูง (Super Administrator) 
 สามารถบริหารจัดการการดำเนินงาน และขอมูลของพอรทัล 

การออกรายงานจากพอรทัล 
 สามารถบริหารจัดการขอมูลการลงทะเบียนข้ันสูง 
 สามารถบริหารจัดการการตั้งคาพอรทัลได 

8. Registration ระบบทะเบียนของผูใชงาน 

 Form Submission: สามารถกรอกขอมูลเพ่ือลงทะเบียน
เพ่ือขอใชบริการบนพอรทัลพรอมยืนยันตัวตนดวย 
Foreigner Digital ID 

 รองรับการเชื่อมตอ Real-time API เพ่ือยืนยันขอมูล
ชาวตางชาติในสวนของ Foreigner Digital ID 

 สามารถแสดงขอมูลประวัติพ้ืนฐานของสมาชิกชาวตางชาติ  
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 สามารถแสดงขอมูลพ้ืนฐานของเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐผู
ใหบริการ 

 การเก็บรักษาประวัติและรหัสผานของผูใชงานระบบ (กรณี
เจาหนาท่ีหนวยงานรัฐ) 

 รองรับการขอยกเลิกการเปนสมาชิกในแพลตฟอรม 
(Deactivate) 

9. Immigration Service ทุกพอรทัลสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังหนวยงานการใหบริการ

ดานการตรวจคนเขาเมือง วีซาและการตรวจลงตรา  

 รองรับบริการคำแจงกอนเดินทางเขา/ออก ประเทศไทย 
 รองรับการเชื่อมโยงบริการจองคิวออนไลน 
 รองรับการยื่นคำขอการตออายุวีซา และการขออยูตอ 
 รองรับการขอแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 
 รองรับการยื่นขอออกหนังสือเดินทางคนตางดาว/ฉุกเฉิน 
 รองรับการสืบคนขอมูลในหมวดบริการดานการตรวจคนเขา

เมือง วีซาและการตรวจลงตรา 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลของตองหาม/ตองกำจัดในการ

นำเขาขอมูลสิ่งของตองสาแดง ณ จุดตรวจสัมภาระขาเขา 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลบทลงโทษในการนาเขาสิ่งของ

ตองหาม 
 รองรับการบริการถาม-ตอบ และรับขอเสนอแนะ 

10. Transportation Service ทุกพอรทัลสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังหนวยงานการใหบริการการ

ใหบริการดานคมนาคม 

 รองรับบริการระบบจองคิวทำ/ตอใบขับข่ีสำหรับชาวตางชาติ 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลการทำใบขับข่ี 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูล/บริการขออนุญาตการนำรถ

ตางประเทศมาใช 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและ

จราจร 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลสถานีรถไฟฟา 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลตั๋วโดยสาร และอัตราคาโดยสาร 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลการซ้ือ/จดทะเบียน/ชำระภาษีรถ 
 รองรับบริการชองทางในการจายคาปรับจราจรออนไลน 
 รองรับการเชื่อมโยงข้ันตอนและสถานท่ีในการจายคาปรับ 
 รองรับการเชื่อมโยงกฎจราจรในราชอาณาจักรไทย 
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 รองรับการเชื่อมโยงการฝาฝนกฎจราจรในราชอาณาจักรไทย 

11. บริการดิจิทัลสำหรับ

นักทองเท่ียว 

Visiting Thailand Service การใหบริการดานการทองเท่ียว 

 รองรับการสืบคนขอมูลในหมวดบริการดานการทองเท่ียว 
 รองรับการใหบริการขอมูลบริษัทนำเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับ

การรับรองจากภาครัฐ 
 รองรับบริการจองบริษัทนำเท่ียวท่ีไดรับอนุญาตใหบริการอยาง

ถูกกฎหมาย 
 รองรับการบริการถาม-ตอบ และรับขอเสนอแนะ 

12. บริการดิจิทัลสำหรับนัก

ลงทุนและนักธุรกิจ 

Doing Business & Investment in Thailand Service 

การใหบริการดานธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย 

 รองรับบริการยื่นภาษีเงินไดสำหรับชาวตางชาติ 
 รองรับขอมูลเก่ียวกับการจายภาษีเงินไดในประเทศไทย 
 รองรับการสืบคนและใหขอมูลการลงทุนในประเทศไทย 
 รองรับการเชื่อมโยงระบบนัดหมายเพ่ือขอรับคำปรึกษาจาก 

BOI 
 รองรับการเชื่อมโยงระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (EEC-OSS) 
 รองรับการเชื่อมโยงบริการตรวจสอบหนังสือรับรอง

ภาษาอังกฤษ 
 รองรับการเชื่อมโยงบริการยื่นคำขอสงเสริมการลงทุน 
 รองรับการบริการถาม-ตอบ และรับขอเสนอแนะ 

13. บริการดิจิทัลสำหรับแรงงาน Working in Thailand Service 

การใหบริการดานการทำงานในประเทศและแรงงานตางชาติ 

 รองรับบริการยื่นภาษีเงินไดสำหรับชาวตางชาติ 

 รองรับขอมูลเก่ียวกับการจายภาษีเงินไดในประเทศไทย 

 รองรับบริการจัดหางานสำหรับตางดาว 

 รองรับบริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน การตออายุใบอนุญาต

ทำงาน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน 

 รองรับบริการจองคิวรับบริการเก่ียวกับใบอนุญาตทำงาน 

 รองรับบริการจองคิวตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว 

 รองรับการบริการถาม-ตอบ และรับขอเสนอแนะ 

14. Information Portal รองรับการใหบริการดานขอมูลพ้ืนฐาน  
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14.1 Living in Thailand Service 

การใหบริการสำหรับผูท่ีตองการมาพำนักอาศัยท่ีประเทศไทย 

และคูสมรสตางชาติ 

 รองรับการเชื่อมโยงขอมูล/ระบบจองคิวจดทะเบียนสมรส
ออนไลน 

 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลการแปลงสัญชาติเปนไทย 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูล/ระบบจองคิวการแจงยายภูมิลำเนา 
 รองรับการใหขอมูลท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับการรับรองจากรัฐ 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและท่ีดิน

ของคนตางดาว 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลการไดท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของ

คนตางดาว 
 รองรับการเชื่อมโยงขอมูลประกันสุขภาพสำหรับผูอาศัย

ชั่วคราว/COVID-19 
 รองรับการบริการถาม-ตอบ และรับขอเสนอแนะ 

14.2 Studying in Thailand Service 

การใหบริการสำหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวตางชาติ 

 รองรับการใหบริการขอมูลการศึกษาตอในประเทศไทย รวม
รวมรายชื่อเว็บไซตและขอมูลทุนการศึกษาของแตละโรงเรียน
นานาชาติ และมหาวิทยาลัย 

 รองรับบริการขอมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรองจาก 
อว. 

 รองรับบริการดาวนโหลดแบบฟอรมเทียบคุณวุฒิการศึกษา 
 รองรับการใหบริการขอมูลโอกาสการทำงานตอในประเทศไทย

หลังจบ 
 รองรับการบริการถาม-ตอบ และรับขอเสนอแนะ 

14.3 News and Updates 

 รองรับการแสดงบทความ ขาวสาร และสื่อประชาสัมพันธท่ี
เก่ียวของแกชาวตางชาติ 

14.4 Promotional Videos 

 รองรับการแสดงสื่อวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลแก
ชาวตางชาติ 
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14.5 Help Service 

 รองรับบริการคนหาขอมูลตามหมวดหมูการใหบริการ และ 

จากคำคนหา 

 รองรับการใหบริการคำถามท่ีพบประจำของแตละ

กลุมเปาหมายหรือบริการ 

 รองรับการขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน 

 รองรับการแสดงขอมูลติดตอหนวยงานและ call center ของ
การใหบริการของแตละบริการโดยตรง 

 

6.4 ปจจัยสูความสำเร็จ 

การพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ จะไมสามารถสำเร็จได หากขาดการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 

และการบูรณาการการทำงานในเชิงรุก เพื่อทำใหเกิดการรวมศูนยบริการภาครัฐเพื่อชาวตางชาติไดอยาง

เบ็ดเสร็จ ครบถวน และสรางคุณคาใหกับชาวตางชาติ ทั้งนี้ DGA จะอำนวยความสะดวกในดานตางๆ และ

ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปลดล็อกอุปสรรคและขอจำกัดที่สำคัญตอการพัฒนา

บริการดิจิทัล และการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ โดยการดำเนินการทั้ง 3 ระยะ นั้นมีปจจัย 

สูความสำเร็จท่ีสำคัญ (Critical Key Success Factors) ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 6.1: ปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ (Critical Key Success Factors) 

ปจจัยสูความสำเร็จท่ีสำคัญ แนวทางการดำเนินการ 

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

 หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและเชื่อมโยงบริการมายัง
พอรทัลบริการ ฯ รวมกับหนวยงานภาครัฐผูใหบริการแก
ชาวตางชาติ เพ่ือกำหนดกรอบหรือแนวปฏิบัติในการเชื่อมโยง
ขอมูลรวมกันตั้งแตกอนเริ่มดำเนินการ  

 จัดประชุมรวมกับหนวยงานอยางสม่ำเสมอเพ่ือติดตามการ
ดำเนินการของหนวยงานภาครัฐเก่ียวกับการปรับปรุงบริการตางๆ 
รวมถึงการแกไขกฎหมาย 

บุคลากร  สงเสริมการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของของ
หนวยงานตางๆ  

มาตรฐาน  กำหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ระหวางระบบการ
ใหบริการและพอรทัลบริการฯ 

 กำหนดมาตรฐานในการยืนยันตัวตนชาวตางชาต ิ
ทุน  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือนำมาพัฒนาพอรทัล

บริการฯ และระบบการใหบริการตางๆ  
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ขอจำกัดทางกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางภาครัฐ 

 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบท่ีเปนอุปสรรคเพ่ือใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของแกไขกฎหมายและระเบียบ ตั้งแตการเตรียมการในระยะ 
Quick Win และระยะท่ี 1 เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
และระเบียบในสวนท่ีเก่ียวของ 

 พิจารณานโยบายเก่ียวกับความเปนสวนตัว เชน ตองมีการ
ออกแบบระบบใหสอดคลอง/มีการกำหนด privacy policy ขอมูล
ท่ีจะมีการจัดเก็บ วัตถุประสงคในการจัดเก็บใหครบถวน โดยขอ
อนุญาตเก็บขอมูล/คุกก้ีจากผูใชงาน 

Digital ID  มีการประกาศมาตรฐานการใช Digital ID โดยใหทุกหนวยงานใชใน
ลักษณะเดียวกัน  

 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูใชงานสำหรับแพลตฟอรม ระบบ 
Log-in และ Digital ID 

การสรางการรับรูของผูใชงาน 

พอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาต ิ

ประชาสัมพันธพอรทัลบริการฯ เพ่ือใหมีจำนวนผูใชงานเพ่ิมข้ึน 

 

6.5 ผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน 

จากการจัดทำ (ราง) แผนแมบทพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ จะกอใหเกิดประโยชนตอทุกภาคสวน 

ไมวาจะเปนประโยชนตอชาวตางชาติท่ีเปนผูใชงาน และประโยชนตอหนวยงานภาครัฐในฐานะผูใหบริการ ดังนี้ 

ประโยชนตอชาวตางชาต ิ

 เขาถึงบริการดานขอมูลภาครัฐงายผานชองทางดิจิทัล : พอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ 

จะอำนวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติผู ใช บร ิการ จากการรวมศูนยขอมูล สงผล 

ใหชาวตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลหนวยงานภาครัฐไดในท่ีเดียว 

 ประหยัดเวลาและคาใชจาย ลดกระบวนการซ้ำซอนจากการปรับเปลี ่ยนกระบวนการ 

(Reprocess) รวมถึงลดความจำเปนของชาวตางชาติจะไมจำเปนตองเดินทางมา ณ สถานท่ี

ทำการเพ่ือเขารับบริการ สงผลใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย 

 รับขอมูลไดตลอดเวลา การผลักดันใหเกิดการใหบริการในรูปแบบดิจิทัลจะชวยเพิ่มชองทาง

ในการเขาถึงขอมูลจากทุกท่ีและทุกเวลา  

ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 

 พัฒนาบริการดิจิทัลที่มีมาตรฐาน หนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมความนาเชื่อถือของผูใชบริการในระดับสากล 

 ลดกระบวนการซ้ำซอน หนวยงานภาครัฐสามารถนำทรัพยากรที ่ไดกลับมาจากการลด

กระบวนการท่ีซ้ำซอนไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาหนวยงาน หรือการใหบริการในสวนอ่ืนได 
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 เพิ่มชองทางการเขาถึงบริการ ลดคาใชจายในการประชาสัมพันธบริการดิจิทัล รวมถึง

คาใชจายในการพัฒนาระบบ เพิ่มการเขาถึงขอมูลและบริการของหนวยงาน และลดภาระ

ของหนวยงานในการตอบคำถามหรือใหขอมูลซ้ำซอน 

 

รูปท่ี 6.6: ผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากแผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพ่ือชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานภาครัฐจะไดอะไร ?

พัฒนาบริการดิจิทัลที่มี

มาตรฐาน

ลดกระบวนการ

ทํางานที่ซ้ําซอน
เพ่ิมชองทางการ

เขาถึงบริการ

ชาวตางชาติจะไดอะไร ?

ใชบริการภาครัฐงาย

ผานชองทางดิจิทัล

ประหยัดเวลา 

และคาใชจาย
ขอรับบริการได

ตลอดเวลา
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