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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ในปี 2564 เพ่ือก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) จึงได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 
การน าส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) คลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) และการ
บริการระบบหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร  
(e-certificate) เป็นต้น ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีหลาย
ประการคือ การขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
และพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี ้ 
1) การสร้างความรู้และความเข้าใจในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) ออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้ง่ายต่อการใช้บริการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3) แก้ไขกฎหมายและระเบียบให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

ค าส าคัญ: รัฐบาลดิจิทัล, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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บทน า 
 ในปัจจุบัน ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้เป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุน พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล ภาครัฐจึงต้องตระหนักถึงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านการให้บริการประชาชน 
เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถช่วยในการกระตุ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายต้องร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับ
ภาครัฐให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อันเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2579) ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ไดม้ีการระบุแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้อย่างชัดเจน โดยการปรับปรุงการท างานภาครัฐ
ผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง กฎหมายกฎระเบียบ และกระบวนการบริการประชาชนผ่านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับวัฒนธรรมการท างานให้มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพ่ือจะบรรลุตาม
เป้าหมายและแผนงานดังกล่าวนั้น สามารถท าได้โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความทันสมัยในการบริหารงานของภาครัฐและน าไปสู่การ
ให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ตลอดจนยกระดับภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้
อย่างยั่งยืนและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลก 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการรับจด
ทะเบียนนิติบุคคล และการให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ถือเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนด้วย
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) การน าส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) และ
คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse) เป็นต้น โดยการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ข้างต้นล้วนได้รับความนิยมและมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีความสะดวก
รวดเร็ว ตลอดจนลดภาระและต้นทุนการด าเนินการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนได้เป็นอย่างดี อันถือเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
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เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินการให้บริการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางปัญหา
ในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย
สามารถน ามาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ : 

กรณีศึกษาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการศึกษาข้อมูล 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร สถิติตัวเลข วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งได้สืบค้นจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ
(Structured interview or formal interview) 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการ

ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีต าแหน่งแตกต่างกันรวมจ านวน 10 คน ดังนี้ ผู้อ านวยการกอง 
จ านวน 1 คน นักวิชาพาณิชย์ช านาญการพิเศษ จ านวน 2 คน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ จ านวน  
2 คน และนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จ านวน 5 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใด 
ก็ใช้ค าถามเดียวกันและการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้
ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ 
ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 

อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 กฎหมายและระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน 
รายงานประจ าปี เป็นต้น 

2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะ
สัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และ
จดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียง ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีข้ันตอน 

ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน 

ตลอดจนเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกันเช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้
ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับ
ข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผลก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

3. น าข้อมลูที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยเพื่อ
ทราบถึงการด าเนินการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย
ในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ดังนี้ 
การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2579) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และให้หน่วยงานของรัฐน ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการใช้เครือข่ายอินเทอรเน็ตอย่างแพรหลาย ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงทุกภาคสวนเขด้วยกันเสมือนเป็นหนึ่งเดียว อันสงผลกระทบตอการรับรูและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคมท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และการใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการให
บริการของภาครัฐด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ธุรกิจการค้าและบริการ โดยการสงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศไทยใหมีศักยภาพ  
มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สอดคลองกับมาตรฐานสากล จึงตองจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งใน
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ส าหรับใช้เป็นช่อง
ทางการในการบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจของกรม  

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่จะพัฒนาสูความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ
ให้บริการด้านทะเบียน คลังข้อมูล และนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย และ
เชื่อถือได โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) ซึ่งเป็นมุมมองการใหบริการเชิงรุก 
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ตอบสนองความตองการของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างรู้ใจด้วยการน าเสนอรูปแบบและบริการที่
ทันสมัยหลากหลายช่องทาง ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
registration) การน าส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) คลังข้อมูลธุรกิจ (Data 
Warehouse) และการบริการระบบหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านธนาคาร (e-certificate) เป็นต้น  

การวิจัยสนาม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 จึงได้มีความพยายามในการได้น าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) การน าส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) คลังข้อมูลธุรกิจ 
(Data Warehouse) และการบริการระบบหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-certificate) เป็นต้น โดยการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ 
ได้รับความสนใจและความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการด าเนินการทั้งในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายและระยเวลาในการเดินทาง ตลอดจนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประชาชน
สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ตนสะดวก อีกทั้งยังท าให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
เพ่ือบริหารกิจการของตนได้โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและสร้างการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ จะเห็นได้จากข้อมูลการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่มีจ านวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนมาก กล่าวคือ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration)  
ที่มีการยืนยันการใช้งาน (Activate) จ านวน 50,930 ราย และรับจดทะเบียน 21,142 ราย ตั้งแต่เริ่มเปิด
ให้บริการในเดือนมีนาคม 2560 เช่นเดียวกับการน าส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งมีสถิติการ
น าส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีนิติบุคคลน าส่งงบการเงินจ านวน 559,825 ราย โดยน า
ส่งผ่านระบบ e-Filing จ านวน 519,606 ราย คิดเป็นร้อยละ 93 และน าส่งในรูปแบบกระดาษจ านวน 
40,219 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการน าส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing อยู่ในสัดส่วน
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สูงมาก และมียอดการน าส่งงบการเงินสูงกว่าปีก่อนเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ระบบ
คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse) ในปี 2562 พบว่า มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากถึง 8,909,086 ครั้ง 
โดยกรมฯ ได้พัฒนาให้ระบบมีความสมบูรณ์หลากหลาย และสามารถจัดท าผลวิเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลและวิเคราะห์
งบการเงิน คู่ค้าทางธุรกิจ ข้อมูลโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล พร้อมทั้งน าข้อมูลธุรกิจไปสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลการวิจัยพบว่า  

2.1 ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความช านาญ และทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน เนื่องจากบางส่วนยังคงยึดติด
กับการให้บริการในรูปแบบเดิมที่อยู่ในลักษณะการเดินทางเข้ามาติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง และมอง
ว่าการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้ไม่สนใจที่จะเลือกใช้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ภาพรวมการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ อาจยังไม่ประสบ
ส าเร็จในการจูงใจประชาชนเท่าที่ควร 

2.2 ปัญหาด้านการยอมรับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกัน เนื่องจากในปัจจุบันยังมีหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานที่ยังไม่ยอมรับเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อันก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมฯ ซึ่งท้ายที่สุดย่อมส่งผลให้การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ไม่สามารถด าเนินการไป
ได้อย่างครบวงจรและขาดความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนอีกด้วย  

2.3 ปัญหาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่า 
ในบางรายการยังมีความยุ่งยากและซับซ้อนในทางปฏิบัติ ท าให้ไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งในกรณีท่ีมีประชาชนเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวน
มากในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ระบบไม่เสถียรเนื่องจากระบบอาจยังไม่มีประสิทธิภาพและมีพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลมากเพียงพอที่จะรองรับการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนได้เป็นจ านวน
มากในคราวเดียวกัน 

2.4 ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีท่ี
ประชาชนมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลหรือการใช้งานเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ากรมฯ ไม่มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะสามารถสื่อสารหรือดูแลเพื่อตอบข้อซักถามของประชาชนได้ท่วงทีเมื่อเทียบกับ
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กรณทีีป่ระชาชนเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง ซึ่งสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องแล้วเสร็จได้ทันที  

2.5 ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ ซ่ึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ มีเนื้อหารายละเอียดที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสารกระดาษมากกว่า จึงท าให้การปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องด าเนินการตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ อันส่งผลให้เกิดการสร้างขั้นตอนการ
ด าเนินการทียุ่่งยากและไม่จ าเป็นแก่ประชาชน 

2.6 ปัญหาการบริหารจัดการข้อมูล ซ่ึงเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้น าเข้าข้อมูลด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลต่าง ๆ ลงในส่วนที่ไม่ถูกต้องกับหมวดหมู่ ประกอบกับข้อมูลที่ประชาชนแจ้งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
รวมอยู่ด้วย ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลในฐานระบบของกรมฯ ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ตลอดจนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลยังไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง จึงอาจส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้เพื่อ
สร้างมูลค่าของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ผลการวิจัยพบว่า  

3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการภาครัฐ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และเรียนรู้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความช านาญในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการภาครัฐที่เกิดขึ้น และสามารถโน้มน้าวประชาชนให้พึงพอใจ
ต่อการเลือกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ 

3.2 พัฒนาและบูรณาการการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐไปด้วยกัน โดย
ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกัน ตลอดจน
ยอมรับข้อมูลและเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อันจะท าให้สามารถประชาชนได้รับการบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร ตลอดจนท าใหภ้าครัฐมีกระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องอีกด้วย 

3.3 ออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้บริการของประชาชน 
โดยอาจปรับรูปแบบหน้าจอหรือการกรอกข้อมูลในระบบให้ง่ายมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
สะดวกสบายและหันมาเลือกใช้ช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนช่องทางปกติ 
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นอกจากนี้ยังควรปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบมีเสถียรภาพ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองการใช้บริการของ
ประชาชนและข้อมูลที่ย่อมมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในอนาคตด้วย 

3.4 เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจตั้งทีมงานเสริม
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่า
หน่วยงานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเม่ือเกิดปัญหาในการใช้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทันท่วงที 

3.5 แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นการสร้างขั้นตอนและความยุ่งยากที่ไม่
จ าเป็นให้แก่ประชาชนต่อการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และเอ้ือต่อให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 

3.6 พัฒนาการจัดเก็บและการน าเข้าข้อมูล โดยการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
น าเข้าข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ใช้บริการ โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูลด้วยความระมัดระวังและจัดเก็บในหมวดหมู่และประเภท
ที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่ประชาชนแจ้งเข้ามา เพ่ือให้
ท้ายที่สุดเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
อันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อภิปรายผล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นหน่วยงานต้นแบบในการ

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้ผลักดันให้มีการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการ
ท างานและการให้บริการประชาชน เพ่ือปฏิรูปกระบวนการท างานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุด เช่น การออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) การจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) และคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse) เป็นต้น  

การพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่ต้องการ “เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 
และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม” ดังนั้น กรมฯ จึง
ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ โดยการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) มา
ปฏิบัติ โดยมีการวางแผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวความคิดการน านโยบายไปปฏิบัติของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533, หน้า 90) ที่กล่าวว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ มีความต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดข้ึนชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไปไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นขยักขย้อน แต่เป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย โดยการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ  
ถือเป็นการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการบริการ การปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการปรับวิธีการด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั้งสองฝ่าย เพื่อประสานพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ
ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการบริหารประการหนึ่ง อันสอดคล้องกับแนวความคิดของ Drucker (อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 78) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์มิติใหม่ๆ ของ
ผลงาน ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมการบริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่มาส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ๆ เข้ากับกิจกรรม
หรือธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์การและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ นอกจากนี้ การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ยังเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการของภาครัฐด้วยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานมาปรับใช้กับการ
บริหารงานภาครัฐ ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ให้บริการของภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 31) ที่ได้อธิบายว่า 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการ
บริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการ
ให้บริการสาธารณะ และการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ดังนั้น  
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้ จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
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1. ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะความช านาญ และทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากบางส่วนยังคงยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิม และมองว่า
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการให้บริการรูปแบบใหม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิมพ์กมล ไชยสมภาร (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัวและไม่เปิดรับ
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันส่งผลให้การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากบุคลากรยังไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท างานด้วยทัศนคติที่ไม่เชื่อมั่นต่อเทคโนโลยี 

2. ปัญหาด้านการยอมรับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใน
ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังไม่ยอมรับเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจด้วยเหตุผลที่ว่า
หน่วยงานนั้นยังไม่มีวิสัยทัศน์หรือแนวทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการของหน่วยงานของตนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับบทความเรื่องการบูรณาการข้อมูลภาครัฐของไอรดา เหลืองวิไล 
(2559) ทีพ่บว่า หนึ่งในอุปสรรคของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลคือเรื่องแนวทางการพัฒนา
ภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานต่าง ๆ ขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งท าให้เกิดความไม่สะดวก
แกป่ระชาชนในการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการไปได้อย่างครบวงจร 

3. ปัญหาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีย่ังมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน ประกอบกับความไม่เสถียรของระบบที่อาจยังไม่มีประสิทธิภาพและ
มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้มากเพียงพอที่จะรองรับการใช้บริการของประชาชนจ านวนมากในคราว
เดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพิมล ชัยขันธ์ ที่ศึกษาเรื่องการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 และพบว่ามปีัญหาด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานทีไ่ม่
ทันสมัย ไม่รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบัน ประกอบกับระบบอินเทอร์เน็ตที่
ความเร็วยังไม่รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องได้ 

4. ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถตอบข้อซักถามของประชาชนได้ทันที สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Brewer and DeLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 15) ที่อธิบาย
ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ โดยหนึ่งในนั้นคือ
เรื่องการจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) ซึ่งกล่าวได้ว่า แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ แม้จะมี
ปัจจัยอื่นครบถ้วน แต่หากขาดปัจจัยเรื่องทรัพยากรซึ่งในท่ีนี้หมายถึง เงินลงทุน เวลา บุคลากร ตลอดจน
อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็น แผนงานหรือโครงการนั้น ๆ ได้ประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่
เริ่มลงมือปฏิบัติ  



12 
 

5. ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ เนื่องจากกฎหมายและระเบียบมีเนื้อหารายละเอียดทีเ่อ้ือต่อ
การปฏิบัติงานในรูปแบบกระดาษมากกว่า จึงท าให้การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ด าเนินการตามข้อกฎหมายเดิมที่มีอยู่ และส่งผลให้เกิดการสร้างข้ันตอนที่ยุ่งยากและไม่จ าเป็น ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมอุษา วิไลพันธุ์ (2562) ที่ได้ศึกษาการปฏิรูปกระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผลการศึกษาแล้วพบว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนวิธีเดิม 
เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพ่ือลดใช้กระดาษ paperless office แต่ระเบียบก าหนดให้มีเอกสาร
หลักฐานเป็นกระดาษ เป็นต้น 

6. ปัญหาการบริหารจัดการข้อมูล เนื่องจากข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความคลาดเคลื่อนมัก
เกิดจากการทีเ่จ้าหน้าที่ผู้น าเข้าข้อมูลด าเนินการน าเข้าข้อมูลลงในส่วนที่ไม่ถูกต้องกับหมวดหมู่ของข้อมูล 
ประกอบกับข้อมูลที่ประชาชนแจ้งมาอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย ท าให้การน าข้อมูลไปใช้ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  

แนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีต่อการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการภาครัฐ ซึ่งสามารถท าได้
โดยการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน (Knowledge Management) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหาร
รูปแบบหนึ่ง (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562) ที่เป็นการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค์การ และกระบวนการ
ท างานที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้คนในองค์การทุกคน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาและบูรณาการการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและสอดรับการท างานในรูปแบบเดียวกัน อันสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์กมล ไชยสมภาร (2562) ที่ศึกษาเรื่องการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญของรัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการข้ามหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพ้ืนฐานกลางร่วมกัน   

3. ออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนให้ง่ายต่อการใช้บริการ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ระบบมีเสถียรภาพ
ตอบสนองการใช้บริการและข้อมูลที่ย่อมมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดตามแผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (2561)  



13 
 

ที่กล่าวว่า ต้องด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน 
รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และ
สร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน 

4. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทันท่วงที โดย
หน่วยงานอาจจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมส าหรับเป็นทีมสนับสนุนการด าเนินงานเพื่ออ านวย
ความสะดวกในเรื่องดังกล่าว 

5. แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นการสร้างขั้นตอนทียุ่่งยากและไม่จ าเป็น
ให้แก่ประชาชนต่อการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ขั้นตอนการด าเนินการและกระบวนการท างานมีความคล่องตัวและเอ้ือต่อ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวความคิดในบทความภาครัฐไทยกับการ
ก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (2559) ที่อธิบายไว้ว่า การแก้ปัญหากฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ต้องมีการปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพราะหากยังไม่มีการปรับแก้ในลักษณะดังกล่าว การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลจะเป็นไปได้ยาก  

6. พัฒนาการจัดเก็บและการน าเข้าข้อมูล โดยการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
น าเข้าข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ใช้บริการว่ายิ่ง
ข้อมูลมีความถูกต้องเท่าใด การน าข้อมูลไปใช้ย่อมเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากเท่านั้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพรทิพย์ ซ้อมพิมพ (2561) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศ กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ได้ระบุว่า ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้จ าเป็นต้องมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และเชื่อถือได้ อีกท้ังสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง (Accurate)  
ในท านองเดียวกันสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดหายนะตามมาได้เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
1. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องพัฒนา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความพรอมทั้งในด้านทัศนคติ (Mindset) และความรู้ความเข้าใจและทักษะใน
เรื่องการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน และสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงประโยชน์
และคุณภาพของการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดี ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น พร้อมทั้งปฏิบัติงานให้บริการประชาชนด้วย
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ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันส่งผลให้ประชาชนรู้สึกพึงพอใจในการเลือกใช้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าการเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง  
 2. การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการช่วยลด
ภาระการด าเนินการของเจ้าหน้าที่และประชาชนให้น้อยลง เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การออกแบบระบบการให้บริการดังกล่าวต้องด าเนินการให้เข้าถึงได้ง่าย ไม่มีความ
ซับซ้อน ประกอบกับต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีความเข้าใจในการใช้
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการภาครัฐโดยรวม
ของประเทศ  
 3. เพ่ือให้การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเสถียรภาพต่อการให้บริการประชาชน 
 4. ควรพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานภาครัฐได้ น าไปสู่
การให้บริการและการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความยอมรับ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ เป็นเพียงข้าราชการผู้ที่มีต าแหน่งแตกต่างกันรวมจ านวน 10 คน จึงควรเพิ่มการศึกษาโดย
การวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมเจ้าหน้าทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อน าไปสู่
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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