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 บทน า 
 

ที่ผ่านมาภาครัฐไทยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดย
ตลอด และเมื่อโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาค
ส่ วนจึ ง เกิ ด ขึ้ น  โด ย เฉพ าะภ าครั ฐ ไท ย ได้ เริ่ ม ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชน และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทคโนโลยี
ดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ได้ ในหลากหลายมิติ  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ เพ่ิมรายได้ การเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให้ภาครัฐได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐในภาพรวมให้ก้าว
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใน
เวทีโลก 
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นิยามของรัฐบาลดิจิทัล 
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ 

โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile Social Cloud 
Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่  

1) Reintegration เป็นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิด
การก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  

2) Needs-based holism เป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ให้
ความส าคัญต่อการน าความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง  

3) Digitalization เป็นการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการ
ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการท างานแบบเดิม  (Digital 
Economy Thailand, ม.ป.ป.) 

กล่าวโดยสรุป รัฐบาลดิจิทัลเป็นการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการยกระดับการ
ท างานภาครัฐให้มีความทันสมัย เพ่ือสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการท างานอย่างเป็นระบบและ
พ่ึงพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปัจเจกบุคคลที่มี
บทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงร่วมสรรค์สร้างสาระที่จ าเป็นและส าคัญต่อการให้บริการของภาครัฐ 
(Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, OECD, 2557, อ้างถึง
ใน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558) 
 
แนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโลก 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้าน  การติดต่อสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินบนฐานของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หลายประเทศในโลกจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล โดยภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่
ระบบรัฐบาลดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโลกขึ้น ดังนี้  
 1. การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) เป็นการบูรณาการ
ข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้เป็นภาพเดียว เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ในการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น ระบบอัลทินน์ (Altinn) จากประเทศ
นอร์เวย์ ซึ่งมีการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ท าให้มีข้อมูลเพียงพอในการค านวณและยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ 
พลเมืองนอร์เวย์จึงไม่จ าเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มเพ่ือยื่นภาษี 
 2. การให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience) เป็น
การมุ่งเน้นการให้บริการภาครัฐโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน มีระบบวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น พอร์ทัลการท่องเที่ยว (Incredible India) ของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งน าเสนอแผนการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลให้แก่นักท่องเที่ยว และได้รับรางวัล 
World Travel Award ใน พ.ศ. 2552 
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 3. การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) เป็นการ
บริการที่รวบรวมข้อมูลและบริการของหลายหน่วยงานมาไว้ ณ จุดเดียวแบบครบวงจร เช่น ระบบจดทะเบียน
ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Licensing Service: OBLS) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบกลาง 
ที่อ านวยความสะดวกให้นักธุรกิจสามารถยื่นขอใบอนุญาตเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจทุกประเภทได้ ผ่านระบบเดียว  
และใช้เอกสารชุดเดียว 
 4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility) เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจาก
อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และอ านวยความสะดวกต่อประชาชน 
เช่น โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะที่บูรณาการข้อมูล
จากกล้องวงจรปิดไปยังศูนย์บัญชาการ และน าเครื่องมือวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึกมาประเมินสถานการณ์
เสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ก่อนเกิดเหตุ 

5. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) เป็นการ
บริหารและจัดการข้อมูลจ านวนมากทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล และข้อมูลที่ยังไม่มีระบบจัดการ 
(Unstructured Data) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดให้เกิดผล เช่น ระบบบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) ของประเทศเยอรมัน ซึ่งวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อคาดการณ์และวางแผนการผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 

6. การใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) เป็นการใช้เครือข่ายข้อมูลและโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยี เช่น บริการด้านซอฟต์แวร์ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาด (Economies of 
Scale) ตัวอย่างเช่น ระบบ SingPass และ CorpPass ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบกลางส าหรับยืนยัน
ตัวตนและบริหารจัดการสิทธิในการเข้ารับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

7. การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก (Rebalancing between 
Security & Facilitation) การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธินั้นอาจมีขั้นตอนมาก จึงจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการอ านวยความสะดวกให้ เหมาะสม เช่น 
โปรแกรม Automated Passport Control ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า 
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพ่ือลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน ในขณะที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัย
ไว้ได้ 

8. การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) เป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานแบบครบวงจรทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบยืนยัน
ตัวตน (Aadhar) ของประเทศอินเดีย ที่ได้ศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศและน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือขับเคลื่อน 
การจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

9. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) เป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยผู้น า
ระดับประเทศ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ เช่น การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่ภาครัฐสามารถด าเนินงานได้ตามนโยบาย
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และแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้น าประเทศอย่างต่อเนื่อง  (Digital 
Government of Thailand, 2559) 
 
ความเป็นมาของรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย 

แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดที่มาจากในคราวการประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2559 ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL THAILAND คือการที่ประเทศ
ไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้  

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ  

2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง  ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ 
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก, 2559 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
 ทั้งนี้ เห็นได้ว่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล คือ เป้าหมายการปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างาน
และการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการ
ให้บริการของภาครัฐที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และมีเป้าหมายการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูล
ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะจะท าให้ประชาชน 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตโดยผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
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รัฐบาลดิจิทัลก่อให้เกิด 10 แนวโน้มที่ส าคัญในประเทศไทย 
การที่ภาครัฐผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ จะก่อให้เกิดแนวโน้มที่ส าคัญในประเทศไทย 

10 ด้าน ซึ่งหากเกิดแนวโน้มดังกล่าวขึ้น จะกระทบต่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเป็นวงกว้าง ดังนั้น 
ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแนวโน้มที่ส าคัญ  
10 ด้าน คือ 

1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจะถูกจัดสรรใหม่เช่นเดียวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ในธุรกิจ
โทรคมนาคม ภาครัฐจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกแห่ง และจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลปลายทางจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานจากบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และอ่ืน ๆ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่
สามารถดึงไปใช้ได้ในทันท ี

2. ภาครัฐจะใช้  Cloud Computing1 เป็น พ้ืนฐานกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากการผลักดันของ
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานจากภาครัฐและภาคเอกชนที่แสดงให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพและ
ประหยัดกว่า ซึ่งระบบใหญ่ ๆ ของภาครัฐจะมีการใช้งานผ่าน Cloud Computing โดยภาครัฐจะมีระบบ    
G-Cloud เข้ามารองรับอย่างสมบูรณ์ 

3. การใช้จ่ายภาครัฐหรืองบประมาณภาครัฐทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปลี่ยนเป็นการพัฒนา
เฉพาะแอปพลิเคชันถึงร้อยละ 50 การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายจะลดลง เพราะ
นโยบายการสร้าง Data center2 แห่งชาติ และระบบ G-Cloud จะท าให้ระบบการจัดซื้อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐเปลี่ยนไป 

4. ภาครัฐจะแบ่งปันข้อมูลแบบมาตรฐานเข้าสู่โครงการ Open Data3 ประมาณ 200 ชุดข้อมูล  
ซึ่งถือว่าจะยังไม่มากนัก แต่หลังจากนั้นจะเกิดชุดข้อมูลแบบก้าวกระโดด 
                                                           
1 การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ท างาน
เช่ือมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์มากมายท างานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ มีข้อดีคือลด
ความซับซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกท้ังยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย เพราะคลาวด์ คอมพิวติ้ง ท างาน
ผ่านเทคโนโลยีเสมือน Virtualization ระบบจึงไม่ได้ถูกจ ากัดในเรื่องของสมรรถนะและขีดความสามารถของการใช้ระบบ
ประมวลผลจากระบบต่าง ๆ ท าให้เกิดการบริการหลาย ๆ อย่าง เช่น การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต Web conferencing, 
Online meetings ผู้ใช้งานอาจอยู่ในห้องเดียวกัน หรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้ การประมวลผลแบบคลาวด์ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ Private cloud computing เป็นการใช้งานภายในองค์กร โดยเป็นการใช้สมรรถนะของดาต้า 
เซ็นเตอร์ภายในองค์กรนั้น ๆ และ Public cloud computing เป็นรูปแบบที่มีผู้ให้บริการสาธารณะจัดสรรการให้บริการ  
การเข้าถึงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก โดยผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่
ที่ไหนและมากเท่าใด สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่าน้ัน  
2 ศูนย์ข้อมูลที่มีพื้นที่ส าหรับใช้จัดวางระบบประมวลผลกลาง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ   
การออกแบบศูนย์ข้อมูลต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญต่าง ๆ อาทิ ความมีเสถียรภาพ ความพร้อมใช้งาน การบ ารุงรักษา        
ความเหมาะสมในการลงทุน ความปลอดภัย การรองรับการขยายในอนาคต ศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและก่อสร้าง
อย่างถูกต้องและให้ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
3 ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ได้โดยอิสระ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือ
เจ้าของงาน และต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับท่ีมาหรือตามทีเ่จ้าของงานก าหนด สาระส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลคือ  
1) Availability and Access ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการท าส าเนา 
โดยเฉพาะการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบท่ีสะดวกต่อการใช้งาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
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5. แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของภาครัฐจะมีให้บริการประชาชนมากกว่า 500 โปรแกรม  
และจะกลายเป็นแอปพลิเคชันหลักในตลาด โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้จะมาจากภาครัฐโดยตรงและจากการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภาคเอกชน  

6. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)4 จะเริ่มด าเนินการ โดยอาจจะมีองค์กรใหม่ของภาครัฐเข้า
มาจัดการ และจะมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ภาครัฐขึ้น เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของรัฐบาลได้ข้อมูล
ที่ส าคัญและน าไปช่วยในการบริหารงานต่อไป 

7. Internet of Thing (IOT) ในภาครัฐจะเริ่มเกิดขึ้น การเข้ามาของ IOT คือการที่สิ่งของทุกอย่าง
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เอง แนวคิดนี้ถูกน ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จริงบ้างแล้ว ซึ่งสิ่งนี้คือแนวโน้มใหญ่
ของโลกท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลในเร็ว ๆ นี้ 

8. จุดให้บริการของภาครัฐต่อประชาชนจะเริ่มเปลี่ยนจากการใช้คนมาเป็นใช้เครื่อง ไม่ว่าจะเป็น  
ตู้คีออส (Kios) ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) หรือเครื่องอัตโนมัติต่าง ๆ ประชาชนจะด าเนิน
ธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเครื่องด้วยตนเอง ซึ่งจะลดขั้นตอนและลดปัญหาต่าง ๆ ลงไปได้มาก 

9. ประชาชนจะเริ่มเก็บข้อมูลธุรกรรมกับภาครัฐต่าง ๆ ไว้กับตัว และสามารถบริหารข้อมูลเหล่านั้นให้
เป็นประโยชน์ได้ โดยการจัดเก็บและการบริหารอาจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เก็บในฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว 
หรือเก็บไว้บนคลาวด์ แต่ทั้งหมดต้องสามารถดึงมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ 

10. ระบบแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ของภาครัฐจะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ 
Payment Gateway และระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นของภาคเอกชน ดังนั้นแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของภาครัฐจะมี 
การให้บริการในหลากมิต ิ(ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เผย 10 แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล, 2559) 

แนวโน้มทั้งหมดนี้ถือว่าเป็น The New Paradigm of Government Services ที่จะเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยในไม่ช้า ซึ่งจะเป็นการยกระดับและท าให้บริการของภาครัฐต่อประชาชนเปลี่ยนไปอย่างพลิกโฉม เพราะ
เป็นการเปลี่ยนทั้งระบบ ไม่ใช่การเปลี่ยนเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมเท่านั้น โดยประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์จากรัฐบาลดิจิทัลที่อยู่เคียงข้างและคอยให้บริการ รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มท่ี 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

2) Re-use and Redistribution ข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภายใต้เง่ือนไขที่อนุญาตให้น ามาใช้ใหม่ได้ แจกจ่ายได้ และ
ผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลอื่น ๆ ได้ 3) Universal Participation ทุกคนต้องสามารถท่ีจะใช้ น ามาใช้ซ้ า และแจกจ่ายได้ โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน ตัวอย่างเช่น ข้อจ ากัดของ non-commercial ที่ป้องกันการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ
ข้อจ ากัดในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง เช่น ในการศึกษาเท่านั้น ก็จะไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นแบบ Open Data  
4 ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก (ระดับ Tera Byte หรือ Peta Byte) เกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบ
ฐานข้อมูลธรรมดาจะรองรับได้ (Volumn) และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity) เช่น ข้อมูลจาก Social 
Media ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูล Transaction การเงินหรือการใช้โทรศัพท์  หรือข้อมูลจาก Sensor จึงท าให้ข้อมูลมี
หลากหลายรูปแบบ (Variety) ทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบซึ่งอาจจะอยู่ในรูป RDBMS, text, XML, JSON หรือ Image 
ส าหรับเทคโนโลยี Big Data คือ การน าข้อมูลจ านวนมหาศาลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลด้วยวิธีท่ีเหมาะสม  
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การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ส าหรับแนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นแนวคิดที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบ
แผนและเป็นระบบจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือ
บริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ  (citizen 
driven) ซึ่งหมายถึงการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา  
ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ
บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน
และยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจ าเป็นต้องด าเนินการในหลายส่วน ประกอบด้วย  

1. การปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
เน้นการเชื่อมโยงข้อมูล  และการท างานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน (connected government)  
โดยบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนในทรัพยากร  

นอกจากนี้ การพัฒนา back office5 รุ่นใหม่เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่าง
ของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการน าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ เพ่ือลด
ขั้นตอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนการให้บริการประชาชน
และการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ โดยระบบ back office ของส่วนราชการต้องรองรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์ รวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเพ่ิมขึ้นของข้อมูลจ านวน
มหาศาลในระบบ ในด้านการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber 
Security)6 

2. การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์  (open data) และส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (open government) เพ่ือน าไปสู่การเป็น Digital Thailand โดยการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล ตามมาตรฐาน 
open data เพ่ือน ามาซึ่งการพัฒนาฐานข้อมูล  รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุก
หน่วยงานภาครัฐโดยไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
บริการ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคล
ตั้งแต่เกิดจนตายส าหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดี 

                                                           
5 ระบบงานภายในของภาครัฐหรือระบบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งใช้ในการบริหารจัดการ สนับสนุนงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน อาทิ ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ ระบบยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นต้น  
6 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางโลกดิจิทัล 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรักษาความลับของข้อมูลที่ต้องค านึงถึงการป้องกันภัยและ
ควบคุมการท ารายการผ่านระบบออนไลน์ การป้องกันการละเมิดข้อมูล มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการจัดการความ
ปลอดภัย ความเชื่อมั่นของผู้ใช้  
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ถ้วนหน้า (universal healthcare) ทะเบียนข้อมูลเกษตร เป็นต้น การเชื่อมโยงการบริหารจัดการ การพัฒนา 
และการให้บริการของภาครัฐ จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายและเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม  รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐ น าไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต 

3. การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ  (government service platform) เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ  โดยส่งเสริม 
ให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์ม7บริการพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกรรมและการให้บริการ
ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน เช่น บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ บริการยืนยันตัวตน บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการโลจิสติกส์ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใช้งานและให้บริการ 

4. การจัดให้มีบริการอัจฉริยะ (smart service) ทีอ่ านวยความสะดวกต่อประชาชนตามความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ บริการอัจฉริยะเป็นการแปรสภาพการบริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบ
การบริการที่ประชาชนผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัลตามความต้องการของ  
แต่ละบุคคลได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ  (automated 
public services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเข้ากับสถานการณ์ โดยประชาชนผู้รับบริการ 
ไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐ เช่น เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ประชาชนไม่ต้องแจ้งเกิดต่อภาครัฐ แต่ระบบจะเชื่อมโยง
กับข้อมูลการแจ้งเกิดโดยโรงพยาบาล และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งส่งหลักฐานให้
ผู้ปกครองของเด็กเกิดใหม่เอง เป็นต้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559, น.43-46) 

 
ระยะการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต้องโปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียว การบริการของภาครัฐต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และแม่นย า และต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเก็บ การบริหารข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน พร้อมรองรับการ
เชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้องมีการด าเนินการตามล าดับอย่างเป็นระยะ โดยแบ่งออกเป็น         
4 ระยะ ดังนี้ 

                                                           
7 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขยายขีดความสามารถอย่างไม่จ ากัด มีคนพัฒนาฟังก์ชั่นหรือโมดูลใหม่ ๆ มาต่อยอด
อยู่ตลอดเวลา เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เสมอ และสามารถน าไปต่อเช่ือมกับระบบอื่น ๆ ได้ แพลตฟอร์มไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
ซอฟต์แวร์ แต่ยังรวมไปถึงเว็บไซต์ หรือบริการต่าง ๆ ที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาต่อเชื่อมหรือดึงข้อมูลได้
โดยอัตโนมัติ  
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1. ระยะที่ 1 ภาครัฐไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การบริหารจัดการของรัฐ
จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึ้น เกิดการ
ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน น าไปสู่การ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (connected government) และการมีชุดข้อมูลและระบบบริการพ้ืนฐานภาครัฐ 
(government service platform) ที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งานร่วมกันได ้

2. ระยะที่ 2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวประชารัฐ เกิดการเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยสมบูรณ์  ผู้บริหารภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง ทันสถานการณ์ พัฒนาบริการภาครัฐตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการตามหลักการ
ออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ผ่าน single window service เพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการภาครัฐ
และการบริการภาครัฐต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (connected governance) ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ (open government) และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์ มั่นคง ปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งน าไปสู่
การด าเนินงานที่มีความโปร่งใส (transparency) และน่าเชื่อถือ (accountability) ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้
จากประชาชน 

3. ระยะที่ 3 ภาครัฐไทยสามารถขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ภาครัฐมีกระบวนการท างานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างภาครัฐจน
เสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) และเชื่อมโยงประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (open government) โดยรัฐจะ
แปรสภาพเป็นผู้จัดให้มีการบริการของรัฐจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบการบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ 
(automated public services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ผ่านระบบดิจิทัลที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอต่อรัฐ   
การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัย  มีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่    
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ระยะที่ 4 ภาครัฐไทยอยู่ในกลุ่มรัฐบาลดิจิทัลที่พัฒนาแล้ว และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้าง
บริการภาครัฐแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน การท างานของภาครัฐที่รวมกันเป็นเสมือนองค์กรเดียวที่ท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยรัฐจะไม่เป็น
ผู้สร้างบริการสาธารณะอีกต่อไป แต่บทบาทของรัฐในอนาคตเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก ผู้ก ากับดูแล 
บริหารจัดการการให้บริการสาธารณะระหว่างภาคเอกชนและประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม ประชาชน    
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม 
ในการปกครองและบริหารบ้านเมืองโดยสมบูรณ์  ภาครัฐไทยจะกลายเป็นผู้น าด้านรัฐบาลดิจิทัลด้านการ
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บริหารจัดการภาครัฐและด้านการบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร, 2559, น.27-32) 

อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้นั้นมีปัจจัยหลักที่สนับสนุนหลาย
ด้าน แต่ปัจจัยดังกล่าวยังคงประสบปัญหาที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นควบคู่ กันไปด้วย 
เพ่ือให้รัฐบาลดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้จริงตามระยะการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในที่นี้
จะขอจ าแนกปัจจัยหลักที่สนับสนุนภาครัฐไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมด้วยวิธีการแก้ไข
ปัญหาทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความพร้อมของภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้มีการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐที่
เชื่อมต่อกันมากเท่าที่ควร การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐจึงท าได้ยาก หน่วยงานภาครัฐยังคง
จัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน ประชาชนจึงยังต้องยื่นข้อมูลเดิมซ้ า ๆ ตามเงื่อนไขการรับข้อมูลที่ต่างกันของแต่ละ
หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลยังขาดความเป็นเอกภาพ ท าให้ใช้เวลาในการให้บริการมากและมีภาระค่าใช้จ่ายสูง 
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน อุปสรรคส าคัญของการบูรณาการระบบ
สารสนเทศภาครัฐคือ การขาดการบูรณาการการท างานข้ามหน่วยงานภาครัฐ แต่ละหน่วยงานภาครัฐมีเงื่อนไข
การจัดเก็บข้อมูลและหลักเกณฑ์ในการก าหนดชื่อรายการข้อมูลที่แตกต่างกัน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบมีพ้ืนฐานอยู่บนชื่อรายการข้อมูลที่ต่างกัน การใช้กฎเกณฑ์การสื่อสารใน
การร้องขอและตอบสนองระหว่างระบบที่แตกต่างกัน ท าให้การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงกันได้ยาก 

การแก้ปัญหาความพร้อมของภาครัฐ จะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐ ให้เกิด
การบูรณาการการท างานในลักษณะข้ามกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องบูรณาการ
การท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวมแทนที่การท างานแบบแยกส่วนดังที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา  
เพ่ือให้กลไกต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบ 
ในแต่ละภารกิจเมื่อมีการท างานร่วมกันหรือเชื่อมโยงกัน และเมื่อบุคลากรในแต่ละหน่วยงานภาครัฐอาจ
รวมทั้งภาคเอกชนมีการท างานเชื่อมโยงกัน จะเกิดการลดภารกิจที่ทับซ้อนหรือซ้ าซ้อน และเกิดการน าข้อมูลที่
แต่ละฝ่ายมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดความ 
คุ้มค่าสูงสุด เป็นการลดต้นทุนการด าเนินงาน เพ่ิมความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน  

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ยังคงพบว่าโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ครอบคลุม 
ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ แม้ว่าระดับหมู่บ้านจะมีหมู่บ้านที่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง แต่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่เพียงพอ นอกจากนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐที่ส าคัญ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการโครงข่ายบรอดแบนด์8 ได้ นอกจากนี้ ความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานของประชาชนและหน่วยงาน 

                                                           
8 บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง (ความเร็วไม่น้อยกว่า 2 Mbps) ซึ่งจะใช้เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส าหรับประชาชนทุก
คน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ในการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเข้าถึงบริการสาธารณะ 
เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G/LTE ประชุมทางไกลแบบเห็นหน้า ทีวีดิจิทัล การรักษาทางไกล การ
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ต่าง ๆ ยังขึ้นกับอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับระดับค่าครองชีพ (affordability) ซึ่งราคาค่าบริการบรอดแบนด์ 
ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับค่าบริการของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์แล้ว ถือว่ามีราคา 
ที่สูงกว่ามาก นอกจากนี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่าง
ประเทศ (international internet bandwidth) ที่เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศและเป็นตัวชี้วัด
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลน้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

การแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ต้องเริ่มจากการปฏิรูประบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการ
ใช้งานโครงข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือน ามาลดช่องว่างการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหว่างประชาชนในเมืองและประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ในการนี้ ภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชน 
เพ่ือท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างทั่วถึง เช่น การขยายฟรี WiFi ประชาชนทุกคนจะสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการต้องสามารถท าได้ทุกท่ี ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ โดยมีความเร็ว
ที่รองรับความต้องการของประชาชน และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง
บริการภาครัฐอีกต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะกลายเป็นสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา  

3. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันกฎหมาย กฎระเบียบ
ของราชการยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากนัก ยกตัวอย่างเช่น การที่ยังต้องท า
ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองในทุกๆ การท าธุรกรรมของภาครัฐ เพราะเกี่ยวพันกับกฎหมายและ
กฎระเบียบในเรื่องของการตรวจสอบและยืนยันตัวตน (Authentication) ที่ส่งผลให้ไม่สามารถลดการใช้
ส าเนาบัตรประชาชนได้ 

การแก้ปัญหากฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ต้องมีการปรับ 
แก้กฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะหากยังไม่มีการปรับแก้ในลักษณะ
ดังกล่าว การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบ
เพ่ือให้รัฐบาลดิจิทัลสามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ต้องแก้กฎหมายและกฎระเบียบทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังคาบเกี่ยวไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการ
ทบทวนไปพร้อม ๆ กัน 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการภาครัฐ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-service มากข้ึน รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว  ข้อมูลส าคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนและการบริหารราชการถูกจัดเก็บและประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมี 
 

                                                                                                                                                                                     

เรียนทางไกล ฯลฯ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการรับ -ส่งข้อมูล ความรู้ และเข้าถึงบริการสาธารณะผ่าน
โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง  
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หน่วยงานภาครัฐเป็นจ านวนมากที่ยังมิได้ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ อันเนื่องจากการถูกละเมิดการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่า
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็น
กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 มาตรา 35 ได้
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ  และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้การด าเนินการใด ๆ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
ความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ และให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง ที่อาจยังไม่มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว 

การแก้ปัญหาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องเห็นความส าคัญของการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยการอาศัย
มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลมาเป็น
พลังในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความม่ันคงปลอดภัย การสร้างความเชื่อมั่น 
และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวก  
ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

5. ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน แม้ว่าประชาชนเริ่มมีการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต แต่ส่วนใหญ่
ยังคงเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความสนุกสนาน  บันเทิง โดยไม่ได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลไปก่อให้เกิด
ประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งประชาชนควรมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนนั้น จะต้องมีการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับประชาชนเสียใหม่ โดยต้องรวมการคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะสื่อต่าง ๆ และให้มกีารใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
โดยจัดให้มีการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างวิธีคิดแก่ประชาชน ยกตัวอย่างเช่น 
ภาครัฐจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
และบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ และควรจัดโครงการอบรมประชาชนทั่วประเทศ เช่น แม่บ้าน ชาวนา ทหาร  
ให้ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ถึงร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ  

6. ด้านทรัพยากรบุคคล ในขณะที่ประเทศไทยก าลังปรับเปลี่ยนและยกระดับภาครัฐให้เป็นรัฐบาล
ดิจิทัล กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลับมีจ านวนน้อยมากในประเทศไทย 
บุคลากรวัยท างานที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ 
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อาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง รวมทั้งมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ก าลังเป็นที่ต้องการในภาครัฐ 
เพราะจะน าไปสู่การสร้างสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในอนาคต 

การแก้ปัญหาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก าลังขาดแคลนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั้น 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพบุคลากรให้เพียงพอ  นอกจากการพัฒนากลุ่มทักษะที่เป็น 
ที่ต้องการแล้ว ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบใน
ลักษณะของการบูรณาการ โดยเตรียมความพร้อมทางด้านก าลังคนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกคาดการณ์ว่าจะ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาครัฐคือ 1) สายงานด้าน cloud computing  
2) สายงานด้าน big data และ 3) สายงานด้าน mobile application and business solution เนื่องจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลต้องสามารถรองรับความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของประชาชน ภาครัฐจึง
จ าเป็นต้องมีการเตรียมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการเพ่ิมความรู้ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างาน  และอาจสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ ใช้ (user) เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมองค์ความรู้ของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล จะน าไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิด (mindset)  
ของภาครัฐให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวอีกด้วย 
 
บทสรุปและข้อเสนอะแนะของผู้ศึกษา 

ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ภาครัฐต้องจัดท านโยบายและขอบเขต 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้กว้างไปกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยต้องค านึงถึงประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มีขอบเขตการบริการภาครัฐ (Public Sector Service) ที่ชัดเจน และต้องมีภาวะผู้น าทาง
รัฐบาลดิจิทัล มีการดูแลป้องกันข้อมูลส่วนตัว และการเปิดเผยข้อมูล พร้อมกับการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐ (Public Sector Innovation) สร้างความเป็นสากลให้กับรัฐบาลดิจิทัล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่ ไปพร้อมกับการพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นกลไกในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการคือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Society) ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรัฐบาลแห่งการเรียนรู้  (Learning Government) จึงจะก่อให้
ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge Intensive Workforce) ที่แท้จริง  

อนึ่ง การก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐไทยให้ประสบความความส าเร็จจะต้องเปิดโอกาสให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการปรึกษาหารือ การส ารวจ และการรับฟังความเห็นของประชาชน  
มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพ  
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การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพ่ือให้การขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงต่อความต้องการ ความจ าเป็น และความเหมาะสมของ
ประชาชน 

ทั้งนี้ ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งรัฐบาลดิจิทัลเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการ
ดิจิทัลของภาครัฐและเป็นการด าเนินงานบริการพ้ืนฐานดิจิทัลของภาครัฐเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลต่อไป การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้กลายเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ที่มุ่ งสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยให้ประสบผลส าเร็จ และจะน าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม
ดิจิทัล และมีสังคมที่มีความเท่าเทียมกันจากการน าเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐมายกระดับคุณภาพชีวิตและ
ผลักดันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง  
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