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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการนำระบบ Single window for visa and work 
permit มาใช้ออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปัญหา อุปสรรคการใช้งาน แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบ ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน ซึ่งถูก เลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ผลการศึกษาพบว่า การนำระบบ Single window for visa and work permit มาใช้ออก
ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว มุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
สามารถยื่นเอกสารและพิจารณาอนุมัติได้จากทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยพบปัญหาและ
อุปสรรคในการนำระบบ Single window for visa and work permit ได้แก่ (1) ด้านบุคลากร (2) 
ปัญหาความรู้ความเข้าใจในระบบของผู้รับบริการ (3) ปัญหาการติดต่อสื่อสาร และ (4) ปัญหาระบบ
ล่ม สาเหตุของปัญหา ได้แก่ (1) การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานระบบ (2) การปรับเปลี่ยน
โยกย้ายเจ้าหน้าที่บ่อย (3) การที่ระบบมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 
(1) การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ (2) การอบรมบริษัทที่ยื่นเอกสารผ่านระบบ (3) การโทร
ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่โดยตรง และ (4) กู้ระบบให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว แนวทางการพัฒนา 
ได้แก่ (1) พัฒนาระบบให้สามารถใช้กับคนต่างด้าวทุกกลุ่ม (2) การมอบอำนาจให้หน่วยงานภูมิภาค
สามารถอนุมัติระบบ (3) เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร (4) พัฒนาระบบให้มีความเสถียรมากขึ้น และ 
(5) การพัฒนาผู้ใช้งานทั้งผู้ยื ่นคำขอและเจ้าหน้าที่ สำหรับข้อเสนอแนะของผู้วิจัยได้แก่ (1) เพ่ิม
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (2) พัฒนาระบบให้ใช้ได้กับทุกกลุ่ม และ (3) สร้างการรับรู้กับผู้ใช้ระบบ 

คำสำคัญ : Single window for visa and work permit; ใบอนุญาตทำงาน; สำนักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว 
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บทนำ 

 เมื่อโลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชุมชน สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการ
สื ่อสารทำให้เกิดโลกไร้พรหมแดน เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น ทั ้งในเรื ่องการค้าการลงทุนการ
ไหลเวียนของเงินทุนขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันหลายประเทศได้แสวงหาพันธมิตร หุ้นส่วนทางธุรกิจ 
ตลอดจนได้มีการแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะในการลงทุนมากขึ้น การจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้รัฐบาล
จะต้องสร้างกลไกที่เอื้อต่อการลงทุน ทั้งด้านกฎหมาย การให้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ ลดข้อจำกัดอันเป็นอุปสรรคในการเข้ามาดำเนินงานของเอกชน การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย สะดวกในการใช้งาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการ
เข้ามาลงทุนในประเทศ อันจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดทุนจากต่างประเทศ  
ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไป 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ เป้าหมายในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวม 6 ด้าน เพื่อให้
ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ซึ่งหนึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล เปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
ซึ่งจากยุทธศาสตร์นี้ ทำให้ภาครัฐต้องพัฒนาระบบการให้บริการ ให้ได้รับความสะดวก โดยสามารถใช้
ระบบออนไลน์ในการยื่นเอกสารเพ่ือพิจารณาอนุญาต/อนุมัติต่าง ๆ เช่น ระบบ Single Window for 
Visa and Work Permit เป็นต้น 
 Thailand: 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยบนวิสัยทัศน์ 
“มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ 
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 
 จากยุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี และว ิส ัยทัศน ์ Thailand 4.0 ด ังกล ่าวทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2560) เปิดตัวโครงการ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทำงาน หรือ ระบบงานเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window for 
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Visa and Work Permit) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ซึ่งระบบงานนี้เป็น
ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เพ่ือให้บริการแก่ช่างฝีมือชาวต่างชาติในกิจการ 
ที ่ได้ร ับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในการยื ่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ให้ได้รับ  
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะรวมการให้บริการของ 3 หน่วยงาน 
ภายใต้การยื ่นคำขอและพิจารณาแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดียว จากเดิมที่ผู ้ได้รับส่งเสริม  
การลงทุนต้องนำเอกสารจากบีโอไอไปยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน จากทั้งสำนักงานตรวจคน  
เข้าเมืองและกรมการจัดหางาน เพื่อขออยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดให้สามารถใช้
บริการออนไลน์เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นระบบเดียวกัน โดยการยื่นคำขอออนไลน์
เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยลดการจัดทำข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของการพิจารณาอนุมัติลดการมาติดต่อ
ด้วยตนเอง มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน และโปร่งใส ระบบดังกล่าวจะเริ่ม
ดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 นี้ เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการพัฒนาเมืองด้วยการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ หรือสมาร์ทซิตี้ของรัฐบาล 
 จากความเป็นมาดังกล่าว จึงทำให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาว่า การให้บริการของระบบ Single 
window for visa and work permit มาใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ของสำนัก
บริหารแรงงานต่างด้าว ว่ามีรูปแบบ วิธีการและช่องทางการให้บริการอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของระบบ Single window for visa and 
work permit ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพี่อศึกษารูปแบบ วิธีการและช่องทางการให้บริการของระบบ Single window for visa 
and work permit 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการให้บริการของระบบ 
Single window for visa and work permit 
 3. เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของระบบ Single window for visa and 
work permit 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย กฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบ Single window for visa and work permit 
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 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 2. กลุ ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ เป็นวิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็น
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบ Single window for visa and work permit จำนวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคำถามและข้อกำหนดที่แน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้คำถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะทำการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตำรา 
คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด รวมถึงเอกสารของทางราชการ เป็น
เอกสารที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ 
พระราชกำหนด คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ คำสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องทำการสัมภาษณ์ไปตามคำถามที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่กำหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคำถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามคำบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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 1. ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม แล้วนำมาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. นำข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย 
การนำระบบ Single window for visa and work permit มาใช้ออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว : 
กรณีศึกษาสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โดยใช้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 
 1. รูปแบบ วิธีการและช่องทางการให้บริการของระบบ Single window for visa and 
work permit มีดังนี้ 
 1) ร ูปแบบการให้บร ิการของระบบ Single window for visa and work permit เป็น
รูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์ โดยมีช่องทางการให้บริการผ่าน Web Service เวปไซต์ 
https://swe-expert.boi.go.th โดยเป็นการยื ่นเอกสารคำขอต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์สามารถ
ตรวจสอบแก้ไขเอกสารที่ผิดพลาดได้ในระบบ รวมทั้งมีกล่องข้อความสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 2) วิธีการขั้นตอน คือ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คำ
ขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยแนบเอกสารผ่านระบบ Single Window เมื่อยื่นคำขอ
แล้วสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะพิจารณาอนุมัติคำขอ ถ้าอนุมัติคำขอก็จะส่งมาที่
กรมการจัดหางานเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรมการจัดหางานพิจารณาข้อมูลในระบบออนไลน์ 
แล้วแจ้งผลไปยังบริษัทที่ยื่นคำขอ โดยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เมื่อสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง อนุมัติให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับการแจ้งผลการอนุมัติแล้ว บริษัท
และคนต่างด้าวต้องนัดหมายในระบบ เพื่อไปแสดงตนที่หน่วยบริการ โดยชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูป 
ลงนามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้คนต่างด้าวที ่ขอใบอนุญาตทำงานติดตั ้ง Application 
Thailand Digital Work Permit ลงโทรศัพท์มือถือของตนเอง แล้วรับ Username Password เพ่ือ
เข้าระบบ จะปรากฏใบอนุญาตทำงานแบบ Digital ในโทรศัพท์มือถือ แล้วไปขั้นตอนการขออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั ่วคราว เพื ่อตรวจสอบความถูกต้อง และประทับตามวีซ่า การให้อยู ่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในหนังสือเดินทาง แล้วชำระค่าธรรมเนียม 
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 2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการให้บริการของระบบ Single 
window for visa and work permit มีดังนี้ 
 1) ปัญหาการยื่นเอกสารที่ผิดพลาดของบริษัท/คนต่างด้าว เนื่องจากระบบ Single window 
for visa and work permit เป็นการยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ บางครั้งการยื่นเอกสารอาจจะไม่
ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารผิด หรือยื่นเอกสารผิดช่อง ทำให้เสียเวลาในการส่งกลับไปแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง 
สาเหตุเนื่องมาจากความรู้ความเข้าใจของบริษัท/คนต่างด้าวที่ใช้งานระบบอาจจะยังไม่ถูกต้อง หรือ
ขาดความรู้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว วิธีการแก้ไขคือ จัดการอบรมให้ความรู้กับ
บริษัทที่จะใช้ระบบ เพ่ือจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 2) ความรู้ความเชี่ยวชาญ การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่อ งจากระบบ Single 
window for visa and work permit เป็นระบบใหม่ เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติยังไม่มีความรู ้ที ่มากพอ 
รวมทั้งการปรับตัวของเจ้าหน้าที ่อาจจะยังไม่คุ ้นชินกับระบบการทำงานแบบใหม่ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน อีกสาเหตุหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานที่อื่น ซึ่งเป็น
การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบแล้ว แต่ถูกย้ายไป ทำให้ต้องหาเจ้าหน้าที่คนใหม่
มาแทนต้องมาสอนงานและเรียนรู้ระบบกันใหม่ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน การแก้ไข
คือมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวระบบที่ดี และไม่ควร
จะมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย ถ้าจะมีการโยกย้ายควรจะมีการสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมีการโยกย้าย 
 3) ปัญหาการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากระบบ Single window for visa and work permit 
เป็นการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เป็นการสื่อสารทางเดียว คือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็ส่งกลับไปให้ผู้
ยื่นคำขอแก้ไข บางครั้งก็เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตรงกัน คือผู้ยื่นคำขอไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
ไปในระบบ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการยื่นเอกสารได้ตร งจุด ทำให้เสียเวลา
โดยไม่จำเป็น การแก้ไขคือให้ผู ้ยื่นคำขอโทรติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อจะได้
อธิบายให้เข้าใจและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้องตรงจุด 
 4) ปัญหาระบบล่ม เนื่องจากระบบ Single window for visa and work permit เป็นระบบ
ออนไลน์ ถ้าระบบล่มก็จะไม่สามารถทำงานได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน สาเหตุ
เนื่องมาจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากระบบอาจจะยังไม่สามารถรองรับได้ การแก้ไขคือให้บริษัทที่จัดทำ
ระบบแก้ไข เพ่ือให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว เพ่ือลดผลกระทบกับผู้ใช้ระบบทุก
คนไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นคำขอหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
 3. แนวทางการพัฒนาการให้บริการของระบบ Single window for visa and work 
permit มีดังนี้ 
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 1) การนำระบบ Single window for visa and work permit ไปใช้กับคนต่างด้าวทุกกลุ่ม 
เนื ่องจากว่าในปัจจุบันระบบนี ้ถูกนำไปใช้กับคนต่างด้าวกลุ ่มที ่ได้รับการเสริมการลงทุน โดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงควรจะขยายขอบเขตการให้บริการยังคนต่างด้าวทุกกลุ่มเพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 2) ระบบ Single window for visa and work permit ควรให้จังหวัดที่คนต่างด้าวทำงาน
สามารถพิจารณาอนุมัติในระบบได้ เพราะในปัจจุบันระบบนี้เมื่อบริษัท/คนต่างด้าวได้ยื่นเอกสารเข้า
มาในระบบ ระบบจะส่งเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางพิจารณาทั้งหมด ทำให้เกิดภาระงานที่สูง
เกินไป 
 3) เพิ ่มช่องทางการสื ่อสารแบบ 2 ทาง (Call center) เพราะในปัจจุบันระบบ Single 
window for visa and work permit ใช ้การส ื ่อสารแบบคุยผ ่านกล่องข้อความ (Dialog box) 
บางครั้งอาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความเข้าใจผิด หรือโทรหาเจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีมีจำนวนน้อยอาจจะไม่สะดวกในการตอบคำถามจำนวนมาก 
 4) พัฒนาตัวระบบให้มีความเสถียรมายิ่งขึ้น เนื่องจากระบบ Single window for visa and 
work permit เป็นระบบที่ใช้งานหลายหน่วยงาน และตัวระบบมีระยะเวลาดำเนินการตามกำหนด ถ้า
ระบบล่มก็คือไม่สามารถใช้งานได้เลย ทำให้การพิจารณาอาจจะเกิดความล่าช้าเจ้าหน้าที่ ต้องรีบ
พิจารณาให้แล้วเสร็จตามกำหนดทันทีที่ระบบใช้งานได้ ทำให้เกิดภาระกับเจ้าหน้าที่ 
  5) พัฒนาผู ้ใช้งานระบบ ทั ้งผู ้ยื ่นคำขอและเจ้าหน้าที ่ เนื ่องจากระบบ Single 
window for visa and work permit เป็นระบบที่ยื ่นเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ บางครั้ง
อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ต้องเสียเวลากลับไปแก้ไขเนื่องจากการยื่นเอกสารที่
ผิดพลาด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นระบบใหม่ ความรู้ความ
เข้าใจ ความชำนาญในการใช้ระบบยังไม่มาก อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่นำมาอภิปราย ดังนี้ 
 1. รูปแบบ วิธีการและช่องทางการให้บริการของระบบ Single window for visa and work 
permit เป็นการให้บริการแบบออนไลน์ มีช ่องทางการให้บริการผ่าน Web Service เว็ปไซต์ 
https://swe-expert.boi.go.th โดยยื่นเอกสารคำขอต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์สามารถตรวจสอบ
แก้ไขเอกสารที่ผิดพลาดได้ในระบบ มีกล่องข้อความสอบถามเจ้าหน้าที่กรณีมีข้อสงสัย เมื่อบริษัทยื่น
เอกสารผ่านระบบแล้วสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะพิจารณาอนุมัติคำขอแล้วส่งมาที่
กรมการจัดหางานเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เมื่อได้รับการอนุมัติและได้รับการแจ้งผลการอนุมัติ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทและคนต่างด้าวนัดหมายในระบบ เพื่อดำเนินการ
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ขอรับใบอนุญาตทำงานและขออยู่ในราชอาณาจักรต่อไป ระบบนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้กับบริษัทและคนต่างด้าว ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อราชการ เป็นการให้บริการแบบ 
One Stop Service  โดยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตเข้าด้วยกัน ลด
ระยะเวลาการ ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ระยะเวลา
รอการพิจารณาอนุญาตลดลง ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาติดต่อ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้นำเงินมาลงทุนในประเทศจำนวนมาก ถ้ามีระบบที่อำนวย
ความสะดวกย่อมเกิดแรงจูงใจต่อการมาลงทุนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, 
หน้า 88) ได้อธิบายเกี ่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
centered) เป็นการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการกับความกังวลของประชาชน
ในทุกชั้นตอนของการส่งมอบงานบริการ หรืออาจกล่าวได้ว่า ในการปฏิบัติงาน ระบบราชการจะต้อง
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ความรวดเร็ว (Economy of speed) การทำงานที่มี
ความเร็ว การที่องค์การสามารถทำงานได้เร็วขึ้น จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลงและทำให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจได้ ซึ ่งอาจเป็นผลจากการร่วมมือในการทำงาน หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ
แนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2562 , หน้า 32-33) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถงึ ในการปฏิบัติราชการต้อง
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที ่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น ประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมอุษา วิไลพันธุ์ (2562, หน้า 13) ได้ศึกษา การปฏิรูปกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : 
ศึกษาเฉพาะกรณสีำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการวิจัยสรุปว่า 
ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และแอปพลิเคชันของหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในรูปแบบ One Stop Service โดยมีเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลดำเนินการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน งานวิจัยของ ภูริพัฒน์ 
ครองยุติ, (2561) ได้ศึกษา การนำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษากรมศุลกากร 
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ผลการวิจัยสรุปว่า กรมศุลกากรได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาช่องทางในการติดตามผล
การดำเนินงานของกรมศุลกากรในหลายๆ ส่วน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นด้านการใช้เทคโนโลยี 
ระบบดิจิทัลให้เกิดการพัฒนา โดยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้เกิดความยืดหยุ่น เพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู ้ใช้บริการ และด้านการสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ ตามแนวทางกา ร
เชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้
การติดต่อสื ่อสารระหว่างภาครัฐถึงภาครัฐด้วยกัน (Government to Government) ภาครัฐถึง
ภาคเอกชน (Government to Business) และภาครัฐถึงประชาชน (Government to People) เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของข้อมูล อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการ และงานวิจัยของ ชานนท์ณัฏฐ์ วินิจฉัย (2561) ได้ศึกษา การนำนโยบายศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ไปใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า การดำเนินนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการต่อ
ยอดศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) และศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) มีการสร ้างและใช ้นว ัตกรรมองค ์การประเภทนว ัตกรรมการบร ิหาร 
ประกอบด้วย การรื้อปรับองค์การ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม และการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีกระบวนการหลักที่มุ่งเน้น ได้แก่ การจัดการเรื่องสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม การลดขั้นตอนเวลาการรอคอย และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชน
ประทับใจในการให้บริการที่รวดเร็ว และสามารถติดต่อหรือเข้าถึงข้อมูลการบริการได้เพิ่มมากขึ้นใน
หลากหลายช่องทางได้อย่างสะตวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเข้าใจง่าย 
 2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการให้บริการของระบบ Single 
window for visa and work permit มีประเด็นมาอภิปรายดังนี้ 
 1) ด้านบุคลากร ความรู้ความเชี่ยวชาญ การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็น
ระบบใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความรู้ที่มากพอ รวมทั้งการปรับตัวของเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่คุ้น
ชินกับระบบการทำงานแบบใหม่ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน อีกสาเหตุหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานที่อื่น ซึ่งเป็นการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
แล้ว แต่ถูกย้ายไป ทำให้ต้องหาเจ้าหน้าที่คนใหม่มาแทนต้องมาสอนงานและเรียนรู้ ระบบกันใหม่ ทำ
ให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริพัฒน์ ครองยุติ (2561) ได้ศึกษา 
การนำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษากรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการนำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติ ได้แก่ ด้านบุคลากร การเปลี่ ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยี บุคลากรที่ไม่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะทำให้การดำเนินการตามแนวทางนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ไม่ประสิทธิภาพ ไม่ได้รับการร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่
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เปลี่ยนแปลงไป ทำงานด้วยทัศนคติท่ีไม่เชื่อม่ันต่อเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างองค์การ การย้ายตำแหน่ง
งานเป็นประจำ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในความรู้ ความชำนาญ แต่เป็นจุดอ่อน เนื่องจากเป็นงาน
ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถทางเทคนิคสูง ทำให้ต้องใช้เวลาในปรับตัวเข้ากับ
ระบบเทคโนโลยีใหม่ บางครั้งรับตัวตามเทคโนโลยีระบบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ทัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปภาดา ศุภพิบูลย์กุล (2561) ได้ศึกษา การนำนโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินสำรวจ
จัดทำรูปแปลงโฉนดที ่ด ินและเดินสำรวจ ออกโฉนดที ่ด ิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ : กรณีศึกษา ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยสรุปว่า การออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network พบปัญหาและอุปสรรค 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญ ในด้านเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบ RTK 
GNSS Network หรือการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมจลน์ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบข้อบั งคับ คำสั่ง 
ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน การรังวัดสอบเขตจากการเดิน
สำรวจและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ เป้าหมายของงานโครงการที่มี
เป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการยังไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ 
 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในตัวระบบที่ดี และไม่ควรจะมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย ถ้าจะมีการโยกย้าย
ควรจะมีการสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการโยกย้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาดา ศุภ
พิบูลย์กุล (2561) ได้ศึกษา การนำนโยบายไปปฏิบัติตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน
และเดินสำรวจ ออกโฉนดที ่ด ิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ : 
กรณีศึกษา ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหา
และอุปสรรค ด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนในการดำเนินโครงการฯ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภา
พิมล ชัยขันธ์ (2560) ได้ศึกษา การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย 
Thailand 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านบุคลากร ควรได้รับการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นประจำ มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากรุ่นเก่าไปใหม่ให้เป็น
วัฒนธรรม สร้างคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานของคนใหม่ ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานเดิม มีคู่มือการทำงานที่เข้าใจได้ง่ายเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน พัฒนา
ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
 2) ปัญหาความรู้ความเข้าใจในระบบของผู้รับบริการ พบปัญหาการยื่นเอกสารที่ผิดพลาด
ของบริษัท/คนต่างด้าว เนื่องจากระบบ Single window for visa and work permit เป็นการยื่น
เอกสารผ่านระบบออนไลน์ บางครั้งการยื่นเอกสารอาจจะไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารผิ ด หรือยื่น
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เอกสารผิดช่อง ทำให้เสียเวลาในการส่งกลับไปแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องมาจากความรู้ความเข้าใจ
ของบริษัท/คนต่างด้าวที่ใช้งานระบบอาจจะยังไม่ถูกต้อง หรือขาดความรู้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดดังกล่าว การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องมีจัดการอบรมให้ความรู้กับบริษัทที่จะใช้ระบบ เพ่ือ
จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการ อันจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาดา ศุภพิบูลย์กุล (2561) ได้ศึกษา การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ 
RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : กรณีศึกษา ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนด
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยสรุปว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับระบบการ
ออกโฉนดที่ดินแบบใหม่ที่ยังไม่เห็นถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม และยังกลัวที่จะ
เสียผลประโยชน์ตนเองเมื ่อรังวัดที ่ด ินได้เนื ้อที ่น ้อยลงจากหลักฐานเดิม การแก้ไขปัญหาคือ 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจในการดำเนินนโยบายตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูป
แปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ถึงผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ การทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการรังวัดที่ได้เนื้อที่น้อยลงให้ชัดเจน 
 3) ปัญหาการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากระบบ เป็นการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เป็นการ
สื่อสารทางเดียว คือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็ส่งกลับไปให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข บางครั้งก็เกิดความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องตรงกัน คือผู้ยื่นคำขอไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่แจ้งไปในระบบ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการยื่นเอกสารได้ตรงจุด ทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น การแก้ไขคือให้ผู้ยื่นคำขอโทรติดต่อ
ประสานงานมายังเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อจะได้อธิบายให้เข้าใจและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่าง
ถูกต้องตรงจุด สอดคล้องกับแนวคิดของ George C. Edward (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2562, หน้า 13) ได้เขียนหนังสือชื่อ "Implementing Public Policy" สรุปได้ว่า การนำนโยบายไป
ปฏิบัติ มีปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ การ
ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมีความ
ถูกต้องชัดเจนเละตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี ่ยวข้อง ทรัพยากร ประกอบด้วย จำนวนเจ้าหน้าที่ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ที่จะปฏิบัติตามนโยบายหรืออำนาจในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญงานในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ ทัศนคติของนักปฏิบตัิ 
ได้แก่ การยอมรับต่อนโยบายของนักปฏิบัติหรือผู้ไปปฏิบัติ และโครงสร้างขององค์การที่นำนโยบายไป
ปฏิบัติ 
 4) ปัญหาระบบล่ม เนื่องจาก เป็นระบบออนไลน์ ถ้าระบบล่มก็จะไม่สามารถทำงานได้ ทำให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถให้บริการผู้มาติดต่อได้ สาเหตุเนื่องมาจากมีผู ้ใช้งาน
จำนวนมากระบบอาจจะยังไม่สามารถรองรับได้ การแก้ไขคือให้บริษัทที่จัดทำระบบแก้ไข เพื่อให้
ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว เพ่ือลดผลกระทบกับผู้ใช้ระบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
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คำขอหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ กา
ระเวกพันธุ์, 2563, หน้า 122-126) ได้สรุปสาระสำคัญของกรอบแนวคิดการนำนโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติดังนี้ ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ ครอบคลุมปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหาทางด้านสมรรถนะ
เป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่าง ๆ หลายปัจจัย นับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัย
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องใน
นโยบายนั้น 
 3. แนวทางการพัฒนาการให้บริการของระบบ Single window for visa and work permit 
มีประเด็นมาอภิปราย ดังนี้ 
 1) การพัฒนาให้ระบบไปใช้กับคนต่างด้าวทุกกลุ่ม เนื่องจากว่าในปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้กับ
คนต่างด้าวกลุ่มที่ได้รับการเสริมการลงทุน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น จึงควรจะ
ขยายขอบเขตการให้บริการยังคนต่างด้าวทุกกลุ่มเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ ชานนท์ณัฏฐ์ ว ิน ิจฉัย (2561) ได้ศ ึกษา การนำนโยบายศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) ไปใช ้ก ับหน่วยงานที ่ให ้บร ิการประชาชนของ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า การดำเนินนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการต่อยอด
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) และศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) มีการสร้างและใช้นวัตกรรมองค์การประเภทนวัตกรรมการบริหาร ประกอบด้วย การ
รื้อปรับองค์การ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม และการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) โดยมีกระบวนการหลักที่มุ่งเน้น ได้แก่ การจัดการเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม การ
ลดขั้นตอนเวลาการรอคอย และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนประทับใจในการ
ให้บริการที่รวดเร็ว และสามารถติดต่อหรือเข้าถึงข้อมูลการบริการได้เพิ่มมากขึ้นในหลากหลาย
ช่องทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเข้าใจง่าย  
 2) การมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาอนุมัติ จังหวัดสามารถพิจารณาคำขอ
อนุญาตได้ด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ ไม่ต้องส่งทุกคำขอมา
ที่ส่วนกลางทำให้สามารถบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Denhardt and Denhardt (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 90-91) เสนอว่า "การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ มีลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การกระจายอำนาจ (Decentralized public 
organization) องค์การภาครัฐต้องกระจายอำนาจ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 
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 3) เพิ ่มช่องทางการสื ่อสาร Call center จะทำให้เจ้าหน้าที ่สามารถตอบข้อสงสัยของ
ผู้ใช้บริการยื่นคำขอได้โดยสะดวก เนื่องจากการปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารนั้นส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการบางครั้งอาจจะล่าช้า หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สอดคล้องกับแนวคิดของ George C. 
Edward (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 13) ได้เขียนหนังสือชื่อ "Implementing 
Public Policy" สรุปได้ว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้กำหนด
นโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจนเละตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทรัพยากร ประกอบด้วย จำนวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ที่จะปฏิบัติตามนโยบายหรือ
อำนาจในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญงาน
ในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ ทัศนคติของนักปฏิบัติ ได้แก่ การยอมรับต่อนโยบายของนักปฏิบัติหรือผู้ไป
ปฏิบัติ และโครงสร้างขององค์การที่นำนโยบายไปปฏิบัติ 
 4) พัฒนาตัวระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้งานหลายหน่วยงาน 
และตัวระบบมีระยะเวลาดำเนินการตามกำหนด ถ้าระบบล่มก็คือไม่สามารถใช้งานได้เลย ทำให้การ
พิจารณาอาจจะเกิดความล่าช้าเจ้าหน้าที่ต้องรีบพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกำหนดทันทีที่ระบบใช้งาน
ได้ จึงต้องทำให้ระบบมีความเสถียรเพื่อให้การให้บริการบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ , 2563, หน้า 122-126) ได้สรุปสาระสำคัญของ
กรอบแนวคิดการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติดังนี้ ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ ครอบคลุม
ปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหาทางด้านสมรรถนะเป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
ปัญหาในลักษณะดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่าง ๆ หลายปัจจัย นับตั้งแต่ปัจจัย
ทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัย
ทางด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในนโยบายนั้น 
 5) พัฒนาผู้ใช้งานระบบ ทั้งผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จึงควรจะฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต้ องได้รับการ
พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ย่อมจะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ลดเวลาติดต่อ สามารถ
ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาพิมล ชัยขันธ์ (2560) ได้ศึกษา การบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ด้านบุคลากร ควรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นประจำ มีการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจจากรุ่นเก่าไปใหม่ให้เป็นวัฒนธรรม สร้างคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงการย้ายงานของคนใหม่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานเดิม 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ให้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ Single window for visa 
and work permit ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ เป็นต้น จะทำให้
เพ่ิมคุณภาพในการให้บริการของระบบได้ 
 2. พัฒนาระบบเพื่อให้ใช้ได้กับคนต่างด้าวทุกกลุ่ม เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวในปัจจุบันมีหลากหลายฐานข้อมูลในแรงงานแต่ละกลุ่ม ทำให้ข้อมูลยังไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร 
จึงต้องทำให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพากร เป็นต้น เพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกของประชาชน ลดการใช้เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นอีกด้วย 
 3. สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ คนต่างด้าวยื่นเอกสารผ่านระบบให้มากข้ึน 
เนื่องจากปัจจุบันการยื่นคำขอสามารถยื่นได้ ณ สำนักงานและผ่านระบบ ซึ่งการยื่น ณ สำนักงานยังมี
จำนวนมากเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนในการยื่ นที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดใน
เอกสาร จึงควรจะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ แนะนำให้เห็นประโยชน์จึงจะทำให้สามารถใช้
ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มที่ 
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