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วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาสถานการณ์การดำเน ินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐในปัจจุบัน เพื่อ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบ
การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

ศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จการใช้งาน
ระบบด ิจ ิท ัลภาคร ัฐ  เพ ื ่อ เพ ิ ่มศ ักยภาพ
การแข่งขันในการประกอบธุรกิจของประเทศ
ไทย และอันดับของประเทศไทยในรายงาน 
Doing Business ของธนาคารโลกดีขึ้น

2



ขอบเขตการศึกษา

e-Tax Invoice e-Filing 

กรมสรรพากร กรมสรรพากร 

e-Registration

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

e-Customs 

กรมศุลกากร 

e-Payment 

สำนักงาน
ประกันสังคม

ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ
ในปัจจุบัน วิเคราะห์ดัชนีชี ้วัดการยอมรับสู่ดิจิทัลสากล (Digital 
Adoption Index : DAI) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่ดิจิทัลซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลก ตลอดจน ศึกษานโยบาย 
องค์ประกอบความสำเร็จ และวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
เข้าถึงดิจิทัลของทุกภาคส่วนอย่างทั ่วถึง เพื ่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงการให้บริการดิจิทัลได้ตรงประเด็น และ
วิเคราะห์ศักยภาพในพัฒนาด้านบริการดิจิทัลภาครัฐของประเทศ
ไทยให้สามารถอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้ตาม
เกณฑ์การประเมินของธนาคารโลก
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Digital Adoption Index DAI Business Sub-index DAI People Sub-index
DAI Government Sub-index DB score

• การปรับตัวด้านดิจิทัล คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ (digital adoption) กับการบริหารงานภาครัฐ 
เมื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับรายงาน DB แสดงให้เห็นว่า DAI มีผลต่อคะแนน DB 

• สำหรับประเทศไทย ถึงแม้มี DAI ท่ีน้อย แต่คะแนน DB สูง เน่ืองมาจากมีการปฏิรูปด้านกฎหมายในระดับท่ีสูง
• หากประเทศไทยสามารถผลักดันเรื่อง Digital adoption ให้มากขึ้นได้ จะส่งผลดีต่อคะแนน DB



นิยาม
ปฏิบัติการ

หมายความถึง การนำระบบ
ดิจิทัลมาปรับใช้ และการปรับตัว
ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียของ
ระบบไม่ว ่าจะเป็นผู ้ ให ้บริการ 
หรือผู ้ใช้บริการ ในการใช้งาน
ระบบ

Digital adoption 
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Key findings



Why many citizens still prefer the 
face-to-face channel?
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The citizens’ voice



The citizens’ 
voice

ไม่มัน่ใจว่าการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
อย่างถูกต้องหรือไม่ 

8IN10
”ระบบไม่มีให้กรอกข้อมูล ณ ตอนน้ัน ถ้าไม่ใส่ข้อมูล
ลงไปจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมายหรือไม่”

“ยังไม่กล้าท้ิงกระดาษ เพราะกฎหมายยังไม่มีการบังคับใช้”

“ไม่มั่นใจว่า Print มาแล้วจะมีกฎหมายรองรับ”
“กรอกข้อมูลไปแล้ว ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ”

“กรอกข้อมูลผิด ชีวิตเปลี่ยน ต้องไปพบเจ้าหน้าท่ีท่ีสำนักงานอยู่ดี”
”การให้บริการของภาครัฐบางหน่วยงาน
ยังคงติดปัญหาเรื่องการใช้เอกสารตัวจริง” 



The citizens’ voice

ไม่สามารถท่ีจะเคลียร์ข้อสงสัย 

”เจ้าหน้าท่ีไม่ใช่ IT Staff ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้”

“ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้เมื่อมีปัญหา”

“เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ไม่สามารถจะให้
คำอธิบายได้ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทันที”

“เจ้าหน้าท่ีตอบไม่ตรงกัน”
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The citizens’ voice

ระบบมีความซับซ้อน ไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

”เมื่อเกิดปัญหาและแก้ปัญหาในระบบไม่ได้ 
ผู้ใช้งานไม่สามารถท่ีจะกลับไปย่ืนระบบปกติได้ ”

”การออกแบบระบบไม่ง่ายต่อการใช้งาน”

”สร้างภาระให้ผู้ใช้ระบบท่ีไม่มีความชำนาญ
ในการทำธุรกรรมน้ัน ๆ ”

”ลักษณะของไฟล์ท่ีทางเซิร์ฟเวอรไ์ม่สามารถให้อัปโหลดได้”

”ระบบไม่มีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อย้อนกลับ
ไปทำจะต้องกรอกใหม่”

”อยากให้มี username-password 
เดียวและใช้ได้ทุกธุรกรรม ตอนน้ี
ต่างคนต่างมี จำไม่ไหว”

”หากเราใช้บริการด้วยตนเองเราจะสามารถรับเอกสารกลับมาได้ 
ขณะเดียวกันท่ีย่ืนเอกสารออนไลน์มีระยะเวลาท่ีต้องเผ่ือไว้ ”
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The citizens’ 
voice

การเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ต
”หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล่มระหว่างการทำรายการ 
ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าต้องกลับไปท่ีจุดเริ่มต้นหรือไม่ ”

“อินเทอร์เน็ตช้ามากปัญหาอาจเกิดขึ้นขณะทำธุรกรรม ”

“server มักจะล่มในช่วงวันหยุดราชการ”

“สามารถเข้าระบบได้เมื่ออยู่ต่างประเทศ”

” ไม่มีความสม่ำเสมอในเว็บไซต์ของรัฐบาลเกี่ยวกับความเร็ว เน้ือหา หรืองานนำเสนอ”

“ต้องเริ่มจากศูนย์เมื่อเรียนรู้วิธีใช้งานแต่ละเว็บไซต์ ”
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The citizens’ voice

ระยะห่างระหว่างภาครัฐและประชาชน

” ไม่มีช่องทางแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการให้ feedback 
เกีย่วกับบริการดิจิทัลภาครัฐ”

”ท่ีผ่านมาหลายหน่วยงานไม่มีช่องทางให้แสดงความ
คิดเห็น หรือ feedback กับภาครัฐในระบบออนไลน์”

”ถ้าหากมีการเปิดโอกาสให้ comment
หลังจากท่ีใช้ระบบในทุก ๆ ครั้ง จะทำให้ได้
ข้อมูลท่ีเท่ียงตรง เพราะในทุก ๆ ครั้งท่ีเข้า
ระบบอาจจะเจอปัญหาได้ในทุกครั้งและเจอ
ปัญหาหลากหลายรูปแบบ ว่าดีไม่ดี”

”ควรจะมี Call center เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหา”

”ภาครัฐมักจะไม่ค่อยรู้ความต้องการของประชาชน 
หรือข้อเรียกร้องของประชาชน รวมท้ัง
ประสบการณ์การใช้งานของประชาชน”

”ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
ว่าใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร จะทำให้
ผู้ใช้รู้สึกถึงการใช้แล้ว ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาเมื่อติดปัญหาจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ”

8IN10



The citizens’ voice

ช่องทางปกติมีความสะดวก รวดเร็ว 

ALMOST 10OUT OF10
”พอเป็นกระดาษการทำธุรกรรมง่ายกว่า เพราะ
เจ้าหน้าท่ีเตรียมเอกสารพร้อม ทุกคนเซ็นมาย่ืน”

“ระบบออนไลน์ยุ่งยาก ไม่คุ้มค่าเสียเวลา ให้ตัวแทน
ย่ืนดีกว่า”

“ชินกับการใช้บริการแบบกระดาษ”

“อยากหารือกับนายทะเบียน กรณีติดขัด
ข้อกฎหมาย”

“ย่ืนแบบกระดาษเร็วมากอยู่แล้ว เพียงแค่ครึ่งชั่วโมง 
แต่ระบบออนไลน์ต้องใช้เวลาเพื่อรอเจ้าหน้าท่ีอนุมัติ”

“เทคโนโลยียังไม่สามารถทำแทนคนได้ท้ังหมด เช่น 
การจดทะเบียนฯ ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจคำขอ ท้ายท่ีสุดต้องไปพบเจ้าหน้าท่ีท่ีสำนักงาน”

“e-Registration ดูช้าเพราะว่ามีขั้นตอนท่ีต้องรอ
ให้ท้ังฝ่ังผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีเข้ามาทําในระบบ
ด้วยกัน ถ้าอยู่หน้าจอพร้อมกันเลย ประมาณ 
10 นาทีก็เสร็จ มีบางรายแก้ไป 10 กว่ารอบ 
ซ่ึงถ้ามาย่ืนเองในช่องทางปกติ ก็สามารถแก้ได้
ท่ีตรงน้ัน เลย ”



Policy 
recommendations
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การโต้ตอบกับผู้รับบริการ (responsiveness)

ความง่ายในการใช้
สืบค้น (ease of 
navigation)

การตอบสนองวัตถุประสงค์ในการรับบริการ (fulfilment) 

ความมีประสิทธิภาพ
ของเว็ปไซด์ (website 
effectiveness) 

DIGITAL SERVICE QUALITY
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A CITIZEN-CENTRED APPROACH
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กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ีมี
ความเชื่อมโยงกับการทำให้ง่ายและ
เป็นดิจิทัลท่ัวท้ังภาครัฐ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
กระบวนการดำเนินการ
ดิจิทัลภาครัฐ

แบ่งปันทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
เพื่อเอ้ือต่อการทำงานร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืน และให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

จัดทำระบบดิจิทัลท่ีมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ



กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ทีมี่ความเช่ือมโยงกับ
การทำให้ง่ายและเป็นดิจิทัลทัว่ทั้งภาครัฐ 

Regulatory guillotine 

cross-cutting goals 

Friendly government

Leadership assigned for 
simplification and 
digitization efforts
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เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการดิจิทัลภาครัฐ

a survey

Innovation
laboratories

a system of requests, 
complaints, and claims

an open window
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Further steps



จัดทำระบบดิจิทัลท่ีมีความเชือ่มโยงและบูรณาการ

ลดความซับซ้อนของข้อกำหนด
ในการดำเนินธุรกรรมของภาครัฐ

การสร้างมาตรฐานในรูปลักษณ์ของ
interfaces และการโต้ตอบ 

อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
สำหรับคนพิการ 
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แบ่งปันทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเพือ่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
กับหน่วยงานอืน่ และให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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Q&A


