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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษาการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ ประสิทธิภาพในการ
น านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการน า
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีการก าหนดนโยบาย เพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล สารสนเทศ มาใช้ใน 2 ส่วนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร มีการพัฒนาระบบและน าทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ยกระดับการให้บริการประชาชน 
อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลกับภาครัฐ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก (1) ด้าน
งบประมาณ (2) ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ และ (4) ด้าน
บุคลากร และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ คือ (1) ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร (2) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (3) การวางแผนหรือ
การวางนโยบาย ควรมีมาตรฐานเดียวกัน (4) หน่วยงานจะต้องมีนโยบายและให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจังในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยี  

ค าส าคัญ : รัฐบาลดิจิทัล, เทคโนโลยีดิจิทัล, การน านโยบายไปปฏิบัติส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

บทน า 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้าน การติดต่อสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินบนฐานของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หลายประเทศในโลกจึง
จ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล โดยภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โลกขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
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และสังคม เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการด าเนินงานของ
ประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดัน
การสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งภาครัฐถือเป็นกลไกส าคัญของการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ทั้งในบทบาทของผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และ
ในฐานะของผู้ปฏิบัติหรือผู้น านโยบายไปท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ในภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีแผนการขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการระดับประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐทั้งระบบมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) จึงได้มีการ
จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) (Digital Government Development 
Plan) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศได้อย่างมี
เอกภาพ สร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในกระบวนการท างานภาครัฐ และช่วยยกระดับ
คุณภาพการบริการที่ส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล คือ 
เป้าหมายการปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็น
กระบวนทัศน์ของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย          
มีธรรมาภิบาล และมีเป้าหมายการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะจะท าให้ประชาชนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ 
โดยเฉพาะบริการสาธารณะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตโดยผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล รัฐบาลมี
นโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่มีความต้องการ ให้หน่วยงานของรัฐมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารระบบราชการแผ่นดิน ซึ่งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2560) ได้มีการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้าหมาย
หลัก คือ การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจาก
หลายหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการ
ใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน 
เพ่ือยกระดับการด าเนินงานภาครัฐให้สะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ซึ่งก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือ
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ตอบสนองนโยบายดังกล่าว  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม              
ซึ่งด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนให้แก่
ผู้ประกอบการ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น ลดความซ้ าซ้อนจาก
การเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ซึ่งการจะด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัลจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารงานที่ดี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน เกิดความ
รวดเร็วในการมอบหมาย สั่งการ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
สามารถรับทราบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงท าให้เกิดความโปร่งใส      
เป็นธรรมและเสมอภาคในการให้บริการประชาชน และในปัจจุบันส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
ได้มีการยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่ทางราชการออกให้ประชาชน เพ่ือเป็นการลดภาระและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2563) 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการน า
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการการน า
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ ประสิทธิภาพในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบาย
รัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการน านโยบาย
รัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 45) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 40) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 5 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

- ผู้บริหารระดับกอง จ านวน 1 คน 
 - ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษข้ึนไป จ านวน 2 คน 
 - ข้าราชการระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์         
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 45) และการ
สัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมาย
สัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจด
บันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนา
ก่อนทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน และวิธีการ
รวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) 
โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตาม
ข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้
ถูกสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น และน ามา
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันของข้อมูล น าข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยใช้
การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั่วไป จากหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ เอกสารทาง
วิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการ
ปฏิบัติงานและบริหารงาน ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
ประเทศในระยะยาว ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จึงได้ถูกริเริ่มจัดท าขึ้นเพ่ือส าหรับใช้ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศในระยะยาวให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ 
การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลาย
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิ งดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับการ
ด าเนินงานภาครัฐให้สะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลโดยสมบูรณ์  
 

 จากการสัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
1. กระบวนการการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                 

พบว่า มีการก าหนดนโยบาย เพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนการ
ด าเนินงาน การยกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน ให้สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. ประสิทธิภาพการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พบว่า การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้รับรางวัล Digital government Award 2019 
(รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจ าปี 2562) เป็นครั้งแรก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก แนวนโยบายและ
หลักปฏิบัติ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล บริการภาครัฐ การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 
โครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ ซึ่ง
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลจากการส ารวจอยู่ที่ 84.38% ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  

3. ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการน านโยบายรัฐบาลดิจิ ทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พบว่า ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น (1) ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมการน าดิจิทัลมา
ใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือผลักดันให้การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
รูปแบบ (2) งบประมาณ ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยเฉพาะ
งบประมาณจากส านักงบประมาณ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ จัดซื้อทรัพยากรดิจิทัลต่าง ๆ ที่จ าเป็น
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ต่อการปฏิบัติงาน (3) การวางแผนนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน (4) ความร่วมมือของ
บุคลากร ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน (5) ความร่วมมือ
กันของหน่วยงานภาครัฐ ในการเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการด าเนินงานเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ (6) กฎหมาย กฎ ระเบียบ จะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยไป
พร้อมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดซื้อหรือจัด
จ้างเครื่องมือ อุปกรณ์ การกระจายตัวของ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงเริ่มต้นการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน เป็นเรื่องค่อนข้างยาก และส่วนของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ต่าง ๆ ยังท าให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีประสิทธิภาพไม่มากนัก รวมถึงปัญหาบุคลากร
ที่ไม่ยอมปรับตัวและไม่เปิดรับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัลไม่มีประสิทธิภาพ 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงควรมีการ
พัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น ควรมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ตรงสายงานมากขึ้น เพ่ือดึงศักยภาพและความสามารถมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการพัฒนาระบบจะต้องอาศัยข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้งานจริง เพ่ือช่วยในการพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และควรมีการวางแผน
งานในระยะสั้นเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
 
การอภิปรายผล 
 การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีประเด็นน ามา
อภิปรายดังนี้ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักคือการจัดท า เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล
การชี้น าและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้ 
กระบวนการในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นการ
พัฒนาบริหารจัดการ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานได้อย่างดี  ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการยกระดับการให้บริการประชาชน สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงสามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาภรณ์ คุระเอียด และ รวิภา ธรรมโชติ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน
การให้บริการภาครัฐผลการศึกษา พบว่า จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ            
กรณีกรมสรรพากร เรื่องของการยื่นภาษีและส านักงานประกันสังคม ในการจ่ายเงินสมทบและการท า
ธุรกรรมของนายจ้าง การบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government) 
เป็นแนวคิดในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมไปสู่รูปแบบการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่    
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ที่เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมและพัฒนาไปสู่การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน ท าให้องค์การของภาครัฐ สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล และสามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การของภาครัฐ เป็นการยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่ประชาชนมีต่อภาครัฐ ช่วงส่งเสริมการปฏิบัติงานของภาครัฐในการ
ให้บริการสาธารณะต่อประชาชนและธุรกิจ โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ า สามารถสรุปการน านโยบายรัฐบาล
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นงาน
สนับสนุนภายในองค์กร และการท างานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

- งานสนับสนุนภายในองค์กร เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ระบบติดตามประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ (OIE Monitoring Policy) ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาออนไลน์ (OIE QR Code) ระบบบริหารจัดการ
จัดเก็บและแชร์ไฟล์ออนไลน์ (NASOIE) ระบบบริหารจัดการงานจ้างที่ปรึกษา (OIE Consult) เป็นต้น 
รวมถึงการพัฒนาองค์กรให้เป็น OIE Digital Office โดยเริ่มน าลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) 
และระบบ e-Form มาใช้งานทดแทนการใช้กระดาษ รวมถึงจะน าระบบ File Sharing as a Service 
และ Desktop as a Service ที่สามารถใช้งานผ่านระบบ Cloud มาใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่ง
ผู้ใช้งานภายในองค์กรสามารถท างานได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ (3A : Anytime / 
Anywhere / Any device) 

- การท างานตามภารกิจหลัก คือการยกระดับให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล 
อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา  เช่น เว็บไซต์และ
ระบบ OIE Smart Mail เพ่ือให้รองรับมาตรการ IPv6 ของภาครัฐ ระบบ Big Data เพ่ือใช้ส าหรับการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และระบบ Single Form เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ส ารวจข้อมูลแบบ ร.ง. 8 และแบบ ร.ง. 9 จากผู้ประกอบการ รวมถึงได้มีการยกเลิกการเรียกส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้
ประชาชน เพ่ือเป็นการลดภาระและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2563) 

การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะให้ประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องค านึงถึงความส าคัญของนโยบายสาธารณะที่ดี (อ้างถึงใน 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 5) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การก าหนดของผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะ
ที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จะท าให้ผู้ก าหนดนโยบายได้รับ
ความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน เมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบัติ และได้ผลตามเป้าประสงค์ 
ก็จะท าให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นโยบายรัฐบาลดิจิทัลตามกรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนาสู่
รัฐบาลดิจิทัล ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป็นการน า
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานหรือการให้บริการของหน่วยงาน และเพ่ือยกระดับ
การให้บริการและการท างานภาครัฐ มุ่งเน้นไปที่การสร้างเว็บไซต์หรือระบบท่ีให้บริการและตอบสนอง
ผู้ใช้ (ประชาชน ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง) ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มี
การจัดท าระบบ Single Form คือแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ และผู้ประกอบการ
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ภาคอุตสาหกรรม ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมี
มาตรฐาน มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของผู้ประกอบการ เป็นการอ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ จากการวิจัยพบว่ามีปัจจัย   
หลาย ๆ สิ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านงบประมาณ ที่ท าเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ
ต่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างเครื่องมือ อุปกรณ์ การกระจายตัวของ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังไม่ เพียงพอ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
ซึ่งทรัพยากรแทบทุกอย่างมีราคา และส่วนมากมักจะมีราคาสูง เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ ต่อไป
อาจจะเกิดอุปสรรคในการด าเนินงานที่มีต้นทุนในการด าเนินงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองเป็น
ปัจจัยที่เป็น “ทรัพยากร” ที่ใช้ในการด าเนินนโยบายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter และ 
Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 10-11) สรุปไว้ว่า ทรัพยากรจะต้องมี
การระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ อาจหมายถึงวัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณ เป็นตัวแปรที่ส่งผลถึงความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภูริพัฒน์ ครองยุติ (2561) ได้ศึกษาการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติกรณีศึกษา
กรมศุลกากร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติคือ ปัจจัย
เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ การกระจายตัวของ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ยังไม่ครอบคลุม 
ทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้บริการ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งที่ เทคโนโลยีและระบบ
พร้อมรองรับและปัจจัยด้านงบประมาณ ซึ่งมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 

2) ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาล
ดิจิทัล ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 การเกิดขึ้นของรัฐบาล
ดิจิทัลจะน าไปสู่รูปแบบบริการและการด าเนินงานของภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น การน า
เทคโนโลยีส าคัญมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของประเทศเกิดการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญของรัฐบาลดิจิทัล ซึ่ง
จะต้องอาศัยการบูรณาการข้ามหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพ้ืนฐานกลางร่วมกัน 
เช่นเดียวกับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในช่วงเริ่มต้นการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ด าเนินงานร่วมกัน เป็นเรื่องค่อนข้างยาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริพัฒน์ ครองยุติ (2561) ได้
ศึกษาการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติกรณีศึกษากรมศุลกากร  พบว่า จะต้องอาศัยการ
ติดต่อสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกัน เนื่องจากมีหน่วยงานหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย เพราะต้องท าความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ ๆ 
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จากการปรับเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรัฐต่อรัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องให้แต่ละ
หน่วยงานเห็นถึงประโยชน์ร่วมกัน ถึงจะประสบความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่  

3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ยังท าให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มี
ประสิทธิภาพไม่มากนัก ควรมีการปรับปรุงให้สามารถด าเนินงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีได้             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมอุษา วิไลพันธุ์ (2562) ได้ศึกษาการปฏิรูปกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ผลการศึกษา พบว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทน
วิธีเดิม เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพ่ือลดใช้กระดาษ paperless office แต่ระเบียบ
ก าหนดให้มีเอกสารหลักฐานเป็นกระดาษ หรือมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล หรือการเข้าถึงบริการ   
ซึ่งหากต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องมีแนวทางในการหารือเพ่ือจัดท าข้อตกลง
ร่วมกัน หากหาข้อตกลงไม่ได้ ต้องมีการบังคับใช้โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น จัดท าเป็น
ตัวชี้วัดบังคับหรือออกเป็นค าสั่ง  

4) ด้านบุคลากร ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัวและไม่เปิดรับการเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ท าให้การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภูริพัฒน์ ครองยุติ (2561) ได้ศึกษาการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติกรณีศึกษากรมศุลกากร 
พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ส าหรับบุคลากรที่ไม่
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะท าให้การด าเนินการตามแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่ประสิทธิภาพ 
ไม่ได้รับการร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ บุคลากรยังไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท างานด้วยทัศนคติที่ไม่เชื่อมั่นต่อเทคโนโลยี ต้องใช้เวลาในปรับตัวเข้ากับระบบเทคโนโลยีใหม่      
ตามความเฉพาะด้านของพิธีการศุลกากรที่แตกต่างกันออกไป จนบางทีปรับตัวตามเทคโนโลยีระบบที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่ทัน ทั้งสองปัจจัยเป็นปัญหาที่เก่ียวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเข้าใจว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจะช่วยยกระดับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นเรื่อง
ส าคัญต่อการพัฒนาระบบ และด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่วางไว้ 

3) การวางแผนหรือการวางนโยบาย ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานราชการ ควรมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งงบประมาณที่เหมาะสม การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบให้
รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

4) หน่วยงานจะต้องมีนโยบายและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการส่งเสริมการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี และการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพ่ือให้เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานตามนโยบายของ
รัฐบาล ที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
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