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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ มุ่ งส ารวจปัจจัยที่มี ผลต่อการน านโยบายทางด้ าน e-
Government ไปปฏิบัติในประเทศก าลังพัฒนา โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ/ล้มเหลวในการน า e-Government มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนาเข้ากับ
ตัวแปรทางการน านโยบายไปปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรทางการน านโยบาย
ไปปฏิบัติครอบคลุมตัวแปรที่มีผลต่อความส าเร็จ/ล้มเหลวในการน า e-Government 
มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนา โดยแบ่งเป็น 6 ตัวแปรได้ดังนี้  ความชัดเจนของ
เป้าหมาย, การจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการประสานงาน การ
ติดต่อสื่อสาร และการควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน, 
ทรัพยากร, สภาพแวดล้อมภายนอก, การยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน, และ
สมรรถนะของหน่วยงาน 
 
ค ำส ำคญั : รัฐบาล, การน านโยบายไปปฏิบตัิ, ประเทศก าลังพัฒนา 
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Abstract 
 

This article is the investigation of factor affecting the policy 
implementation of e-government in the developing countries by 
categorizing factors affecting the successes or failures of e-Government 
in the developing countries into public policy implementation factors. 
The finding reveals that six public policy implementation factors (such 
as clarity of policy goals and directives; characteristics of public 
agencies / internal management of public agencies in term of 
coordination, communication, and enforcement of policy; resources, 
external actors’ support and controls; implementers’ disposition; and 
implementing agency’s capacity) cover all factors affect the successes 
or failures of e-Government in the developing countries. 
 
Keywords : Government, Public Policy Implementation,  
Developing Countries, 
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บทน ำ 
 

e-Government เป็นค าที่มีการพูดถึงกันมากในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและส่งมอบบริการ
สาธารณะ    เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ช่วยในการจัดเก็บรายได้ของ
ประเทศมากขึ้น และสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการพลเรือน เป็นต้น (Bhanagar, 
2004)  อย่างไรก็ดี e-Government ไม่ใช่ยา รักษาสารพัดโรค ยาที่กินก็ได้ ทาก็ได้    
e-Government ไม่ใช่ยาวิเศษส าหรับการปฏิรูประบบราชการในประเทศก าลัง
พัฒนาให้สามารถผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ท า
ให้ผู้เขียนสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายทางด้าน e-Government 
ไปปฏิบัติในประเทศก าลังพัฒนา โดยส ารวจนิยามและขอบเขต รากฐานแนวคิด และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายทางด้าน e-Government ไปปฏิบัติในประเทศก าลัง
พัฒนา เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการน า e-Government มาใช้ในกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา อันจะเป็นพ้ืนฐานในการทดสอบทฤษฎีฝรั่งด้วยข้อมูลไทย 
  

นิยำมและขอบเขตของ e-Government 
 
  ค าว่า e-Government มีผู้ให้นิยามไว้มากมาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีนิยาม 
e-Government ที่นักวิชาการลงความเห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนั้น ใน
ที่นี้จะขอยกตัวอย่างเพียงสามนิยามเท่านั้น เนื่องจากความโดดเด่นในนิยามอันจะ
น าไปสู่การเขียนสมการ เพื่อให้นิยามและขอบเขตของ e-Government ในมุมมอง
ของผู้เขียน  
 

 EU (2006) ให้นิยามว่าe-Government น่าสนใจว่าใช้ IT*เพื่อ New 
Public management (NPM)  ประชาธิปไตย และการวิเคราะห์นโยบาย ดังนี้    

                                                           
* ค าว่า IT และ ICT เป็นค าที่ใช้แทนกันได้ หากดูที่เนื้อหาของทั้งคู่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน 
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม )Telecommunication) โปรดดูใน ครรชิต มาลัยวงศ์
(2540 : 77 – 120) และ Kenneth Laudon and Jane P. Laudon (2006 : 11-12) 
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“e-Government เป็นการใช้ ICT ร่วมกับการบริหารการเปลีย่นแปลงและทักษะทาง 
ICT ในการบริหารรัฐกิจ เพื่อปรับปรุงการผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะ ส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตย และสนับสนุนข้อมูลแก่วงจรนโยบายสาธารณะในทุก
ขั้นตอน” (EGOV community, 2014) 
 
 สมชัย  อักษรารักษ์ และอศินา พรวศิน (2547) ให้นิยามว่า e-
Government น่าสนใจโดยมอง e-Government ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการปฏิรูป
ภาครัฐให้ผลิตบริการสาธารณะที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของ
ประเทศ ดังนี้ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ วิธีการบริการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ
ของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและมี
ความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ท าให้ประเทศมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆได้ดีขึ้นด้วย” 
 
 Bhanagar (2004) ให้นิยาม e-Government ทั้งในความหมายแคบ(G2C) 
และความหมายกว้าง (G2C, G2B, และ G2G)  ดังนี้ “นิยาม e-Government  
สามารถให้นิยามได้ 2 แบบ กล่าวคือ อย่างแรก นิยามแบบแคบ    e-Government  
คือเรื่องการใช้ IT ในภาครัฐเท่านั้น โดยหยิบยืมแนวคิดและเทคนิคของ  e-
Commerce มาใช้ในงานของภาครัฐ และใช้ Internet ในการส่งข้อมูล และบริการ
ของรัฐบาลแก่ประชาชนเท่านั้นเอง    ส่วนอีกนิยามอีกแบบหนึ่ง แบบกว้าง e-
Government  ยังคงหยิบยืมแนวคิดและเทคนิคของ e-Commerce มาใช้ในงาน
ของภาครัฐ เหมือนแนวคิดแรก แต่การน ามาใช้ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงแค่การส่งข้อมูล
และบริการต่าง ๆ ของรัฐบาลสู่ประชาชนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องการดัดแปลงแนวคิด
ของ e-Commerce ที่มี B2C และ B2B โดยรัฐบาลได้น าแนวคิดของ  e-
Commerce และ IT มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐในการให้บริการสามรูปแบบได้แก่ G2C 
(รัฐบาลกับประชาชน) G2B (รัฐบาลกับธุรกิจ) และ G2G (การติดต่อกันระหว่างหน่วย
ราชการด้วยกันเอง) เพื่อให้การผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะของภาครัฐ มี
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ประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ  เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น   มีบริการที่อ านวย
ความสะดวก   และพร้อมที่จะให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดเวลา” 
 
 จากนิยามข้างต้น ในท่ีนี้ e-Government จึงมีสมการดังนี ้
 

e-Gov = f (IT, ABC, CA) 
 

e-Government หมายถึง การน า IT ที่เป็นเทคนิคหนึ่งใน NPM มาใช้ใน
การผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะแก่ A (Administration ภาครัฐ – ทั้งภายในแก่
บุคลากรของตนเอง G2E และภายนอกแก่รัฐบาลด้วยกัน G2G) B (Business 
ภาคเอกชน G2B) และ C (Citizen ประชาชน G2C) เพื่อน าไปสู่ข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศในท่ีสุด 

 
รำกฐำนแนวคิด e-Government ในกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ 

 
e-Government เริ่มต้นมานานแล้ว ตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องมือช่วยใน

การค านวณเลขที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้ในโลก โดยเริ่มใช้ในกิจการทางทหาร
ก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และจากนั้น จึงได้น ามาใช้ในงานราชการพลเรือน * 
โดยเป็นเครื่องเก็บและประมวลข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การท าส ามะโน
ประชากร** เป็นต้น ต่อมาเมื่อคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลทางบัญชี ก็น ามาใช้ใน
กิจการทางบัญชีทั้งของรัฐ และบริษัทธุรกิจในที่สุด   โดย e-Government สมบูรณ์
                                                           
* เป็นที่น่าสังเกตว่า เทคโนโลยีทาง Telecommunication และ Information Security มักจะเร่ิม
จากราชการทหารแล้วจึงส่งต่อมาทางพลเรือน ทั้งระบบราชการพลเรือนและบริษัทธุรกิจ 
** ประมาณปี ค  .ศ  . 1951 ส านักงานสถิติแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานแรกและเป็น
หน่วยงานของรัฐบาล ที่ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ UNIVAC  (Universal Automatic Computer)     

X    เครื่องแรกเพื่อท างานราชการพลเรือน และในปีต่อมา มีการใช้  UNIVAC ช่วยท านายผลการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และท านายถูกว่า Dwight D. Eisenhower จะได้เป็น
ประธานาธิบดี (Dean, 2003; Shelly, Cashman and Vermaat, 2004 และธงชัย สิทธิกรณ์ ,
2544) 
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ยิ่งขึ้นเมื่อมี Internet และ World Wide Web เกิดขึ้น ท าให้มี e - Commerce ที่
สามารถให้บริการแบบ 24x7 (ไม่มีการหยุดพัก) ได้ จึงได้เกิดการขยายแนวความคิด
ของ e - Commerce มาใช้ในการให้บริการภาครัฐในรูปแบบของเทคโนโลยีเดียวกัน 
และให้ช่ือว่า e-Government 
  

ส าหรับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ในช่วงเริ่มต้น e-Government เป็นการ
ประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 
Information System, MIS) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการวางแผนและการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน แต่โครงการขนาดใหญ่ลักษณะนี้ในประเทศก าลังพัฒนามัก
ประสบความล้มเหลว  แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อมี Internet เพราะ Internet ได้
เปิดโอกาสให้ภาครัฐเห็นแนวทางในการผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะด้วยวิธีการ
ใหม่ ให้แก่บริษัทธุรกิจและประชาชนอย่างที่ระบบเดิมไม่สามารถจะตอบสนองได้ 
เช่น การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานที่ราชการแต่
สามารถท าได้จากที่พักอาศัยหรือท่ีใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาหรือสถานที่ หรือ
หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการและแพร่กระจายสารสนเทศของรัฐบาลแก่
ประชาชนโดยผ่าน Internet เป็นต้น (Bhanagar, 2004; Shelly, Cashman and 
Vermaat, 2004; ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. , 
2544; ธงชัย สิทธิกรณ์, 2544) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรน ำนโยบำยทำงด้ำน e-Government  
ไปปฏิบัติในประเทศก ำลังพัฒนำ 

 
ในส่วนน้ี ผู้เขียนเริ่มจากการส ารวจตัวแปรที่มผีลต่อความส าเรจ็/ล้มเหลว

ในการน า e-Government มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนา จากนั้นจะจัดกลุ่มเข้ากับตัว
แปรทางการน านโยบายไปปฏิบัต ิโดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างการศึกษาตัวแปรที่มผีล
ต่อความส าเร็จ/ลม้เหลวในการน า e-Government มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนาดังนี้ 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2555) ได้ท าการศึกษาสาเหตุของปัญหา
การน า e-Government มาใช้ในภาครัฐของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ (1) กฎหมายและระเบียบล้าสมัยและอุปสรรคในการท างาน  (2) ขาดการ
สนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงาน และขาดการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ 
(National Agenda) จากรัฐบาล  (3) ขาดการวางแผนและขาดการมองแบบบูรณา
การ  (4) ปัญหาการเข้าถึงทั้งในส่วนของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ  
 

พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ (2553) ได้ระบุถึงตัวแปรที่กระทบต่อความส าเร็จใน
โครงการ e-Government มาใช้ในภาครัฐในประเทศก าลังพัฒนาดังนี้ (1) รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนา ICT น้อยมาก (2) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ 
ICT ไม่ชัดเจน (3) เจ้าหน้าที่รัฐขาดทักษะในการจัดการ ICT (4) รูปแบบและ
โครงสร้างขององค์การไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการที่ดี (5) ความพร้อมทางด้าน ICT 
ของหน่วยงานภาครัฐแตกต่างกัน (6) ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมต่อการ
วางแผนและการพัฒนา ICT น้อยมาก (7) โครงสร้างพื้นฐาน ICT ไม่เพียงพอ (8) 
กฎหมายด้าน ICTไม่ชัดเจนและไม่มีระบบควบคุมที่ดีพอ (9) การผูกขาดด้าน
โทรคมนาคมโดยภาครัฐ ท าให้การพัฒนา ICT ช้า (10) การขาดแคลนทรัพยากร
บุคคลด้าน ICT และ (11) การแทรกซึมหรือการมีอิทธิพลต่อเนื้อหาสารสนเทศโดย
ภาครัฐ 
 

Hossan, Habib, Kushchu (2006) ได้ระบุปัจจัยทั้งที่ท าให้  e-
Government ประสบความส าเร็จและล้มเหลวในประเทศก าลังพัฒนาดังนี้ (1) ตัว
แปรที่น าไปสู่ความส าเร็จได้แก่ ความมุ่งมั่นจะปฎิรูปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, วิสัยทัศน์
แ ล ะ กล ยุ ท ธ์ เ กี่ ย ว กั บ  e-Government ที่ ส อด รั บกั บ ธ ร ร ม รั ฐ  functional 
requirement และการปฏิรูประบบราชการ, การสนับสนุนทางการเมือง, การบริหาร
โครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้, การจัดการการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเพื่อให้
เกิดความผูกพันในงาน, ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ e-Government ที่ดีพอ ทั้งใน
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ, และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ เช่น ระบบใน
การค านวณ นโยบายทางด้าน ICT และนโยบายทางด้านโทรคมนาคม เป็นต้น และ 
(2) ตัวแปรที่น าไปสู่ความล้มเหลว ได้แก่ การขาดความมุ่งมั่นจะปฎิรูปของเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ, การขาดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เกี่ยวกับ e-Government ที่สอดรับกับธรรมรัฐ 
functional requirement และการปฏิรูประบบราชการ, การครอบง าจากฝ่าย
การเมือง, การบริหารโครงการที่ไม่มีประสิทธิผล, การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าท่ีขาดประสิทธิผล, การขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ e-Government ที่ดี
พอ, และการมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
 

Shin, Song และ Kang (2008) ระบุถึงตัวแปรที่กระทบต่อความส าเร็จใน
โครงการ e-Government มาใช้ในภาครัฐในประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน, ทรัพยากร เช่น คน และเทคนิค, วัฒนธรรรม
องค์การ/ค่านิยมขององค์การ, วิสัยทัศน์/กลยุทธ์/ภาวะผู้น าในองค์การ, การสนับสนุน
ทางการเงิน/ทรัพยากรจากภายนอก, และกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/นโยบาย  
 

Heeks (2008) ได้ระบุปัจจัยทั้งทีท่ าให้ e-Government ประสบ
ความส าเร็จและล้มเหลวในประเทศก าลังพัฒนาดังสรปุในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยท้ังที่ท าให้ e-Government ประสบความส าเร็จและลม้เหลวใน
ประเทศก าลังพัฒนาตามความคิดของ Heeks (2008) 
กลุ่มของตัวแปร ปัจจัยท่ีท ำให้ e-

Government ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

ปัจจัยท่ีท ำให้ e-Government 
ประสบล้มเหลว 

แรงผลักดัน แรงกดดันจากภายนอก เช่น 
ประชาสังคม (civil society) 

- 

ความมุ่งมั่นจะปฎิรูปของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ขาดความมุ่งมั่นจากเจ้าหนา้ที่รัฐ 

กลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์และแผนแม่บทท่ีดี
พอ 

ขาดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
กลุ่มของตัวแปร ปัจจัยท่ีท ำให้ e-

Government ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

ปัจจัยท่ีท ำให้ e-Government 
ประสบล้มเหลว 

การจัดการ การบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิผล 

ขาดการบรหิารโครงการทีด่ ี

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ที่มีประสิทธิผล 

ขาดการจัดการการเปลีย่นแปลง
ที่ด ี

- การเมืองและการแสวงหา
ประโยชน์ในองค์การ 

การออกแบบ
ระบบ 

การออกแบบระบบท่ีด ี การออกแบบะระบบท่ีมี 
functional requirement ไม่
ชัดเจน 

ความสามารถของ
บุคลากร 

บุคลากรมีทักษะการจดัการ
และทักษะ IT ที่ดีพอ 

บุคลากรขาดทักษะการจดัการ
และทักษะ IT ที่ดีพอ 

เทคโนโลย ี โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี (technological 
infrastructure) ที่ดีพอ 
เช่น มีนโยบายทางด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมที่
ชัดเจน 

ขาดโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลย ีที่ดีพอ เช่น ขาด
คอมพิวเตอร์และขาดเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ดีพอ 

- องค์การไมส่ามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบขององค์การ
ได้ (Technological 
incompatibilities) 
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AL-Naimat, Abdullah, and Ahmad (2013) จาก Universiti Utara 
Malaysia ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารใน 3 กระทรวง
ของประเทศจอร์แดน และใช้โปรแกรม Nvivo ในการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) พบว่า มีตัวแปร 10 ตัวท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ (CSF) ของ  e-Government 
ได้แก่ (1) เงินทุนสนับสนุน   (2) โครงสร้างพื้นฐานทาง IT (IT Infrastructure)    (3) 
กฏหมายและนโยบายที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง IT   (4) ประชาชนเห็นประโยชน์
ของ e-Government  (5) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน   (6) 
ประชาชนมีทักษะทาง IT ที่ดีพอในการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐและในการใช้ IT เพื่อ
ช่วยตัดสินใจ (7) การให้รางวัลเพื่อจูงใจของเจ้าหน้าที่รัฐให้ใช้ IT (8) การท าความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของ IT ต่อเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพื่อลดการตอ่ต้านการเปลีย่นแปลง (9) 
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนการใช้ IT  (10) การฝึกอบรมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและประชาชน 
 

Al-Shboul, Rababah, Al-Shboul, Ghnemat, Al-Saqqa (2014) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 36 คนในหน่วยงานท่ีส าคัญ
ของจอร์แดน พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อความส าเร็จใน e-Government ในประเทศ
จอร์แดน ได้แก่ งบประมาณในการด าเนินงาน, ความเช่ียวชาญทาง IT ของเจ้าหน้าที่, 
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (digital divide), เจ้าหน้าที่รัฐไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของบริการภาครัฐด้วย IT, เจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง, ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางสารสนเทศ, กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ IT ในภาครัฐ, ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานทาง IT, ความเช่ือมั่น
ของประชาชนในบริการภาครัฐด้วย IT, การปรับโครงสร้างองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐ 
 

จากการส ารวจตัวแปรข้างต้น ผูเ้ขียนจะจัดกลุ่มตัวแปรเหล่านีต้ามตวัแปรที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏบิัติเป็นสองระดับคือระดับมหภาคและระดับจลุภาค 
(Berman, 1978) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบตัวแปรการน านโยบายไปปฏิบัติและตัวแปรการน า  
e-Government ไปปฏิบัต ิ
ระดับของตัว

แปรเชิง
นโยบำย 

ตัวแปรกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัต ิ

ตัวแปรกำรน ำ 
e-Government ไป

ปฏิบัต ิ

นักวิชำกำร 

มหภาค ความชัดเจนของ
เป้าหมาย 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Bardach, 1977; 
Berman, 1978; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1983; Nakamura 
and Smallwood, 
1980) 

1. วิสัยทัศน์ นโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ 
ICT ไม่ชัดเจน 

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 

2. ขาดการวางแผน
และขาดการมองแบบ
บูรณาการ   

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

3. มีวิสัยทัศน์และ
แผนแม่บทท่ีดีพอ 

Heeks (2008) 

4.วิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์เกี่ยวกับ e-
Government ที่สอด
รับกับธรรมรัฐ 
functional 
requirement และ
การปฏิรปูระบบ
ราชการ 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 

5.มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน
และมีกลยุทธ์ที่
สนับสนุนการใช้ IT 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 
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การจัดการภายใน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐในเรื่องการ
ประสานงาน การ
ติดต่อสื่อสาร และ
การควบคุมให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
นโยบายของ
หน่วยงาน 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Bardach, 1977; 
Berman, 1978; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1983) 

1. ขาดการสนับสนุน
จากผู้บรหิารของ
หน่วยงาน  

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

2.รูปแบบและ
โครงสร้างขององค์การ
ไม่เอื้ออ านวยต่อการ
จัดการที่ด ี

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 

3. การเมืองและการ
แสวงหาประโยชน์ใน
องค์การ 
4. องค์การไม่สามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่างระบบของ
องค์การได้ 
(Technological 
incompatibilities) 

Heeks (2008) 

5. การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน    

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

มหภาค ทรัพยากร (Van 
Meter and Van 
Horn, 1975; 
Bardach, 1977; 
Berman, 1978; 
Nakamura and 
Smallwood, 
1980; Sabatier 
and Mazmanian, 
1983; Voradej 

1.โครงสรา้งพื้นฐาน 
ICT ไม่เพียงพอ 

พงศ์ศักดิ์  
สังขภิญโญ(2553) 

2.โครงสรา้งพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี 
(technological 
infrastructure) 
ที่ดพีอ 

Heeks (2008) 

3. โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีที่
เพียงพอ 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 
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Chandarasorn, 
2008) 

4. ทรัพยากร เช่น คน 
และเทคนิค 

Shin, Song และ 
Kang (2008) 

5. เงินทุนสนับสนุน 
6. โครงสร้างพื้นฐาน
ทาง IT  
(IT Infrastructure)       

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

7. งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
8. ความเพยีงพอของ
โครงสร้างพื้นฐานทาง 
IT 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

 สภาพแวดล้อม
ภายนอก 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1980; Nakamura 
and Smallwood, 
1980) 

1.รัฐบาลให้
ความส าคญักับการ
พัฒนา ICT น้อยมาก 
2.การผูกขาดด้าน
โทรคมนาคมโดย
ภาครัฐ ท าให้การ
พัฒนา ICT ช้า 
3.การแทรกซึมหรือ
การมีอิทธิพลต่อ
เนื้อหาสารสนเทศโดย
ภาครัฐ 
4.ภาคเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ต่อการวางแผนและ
การพัฒนา ICT น้อย
มาก 
 
 

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 
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5.กฎหมายด้าน ICT
ไม่ชัดเจนและไมม่ี
ระบบควบคมุที่ดีพอ 
6.กฎหมายและ
ระเบียบล้าสมัยและ
อุปสรรคในการท างาน   

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

7.ขาดการผลักดันให้
เป็นวาระแห่งชาติ 
(National Agenda) 
จากรัฐบาล 

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

8.ปัญหาการเข้าถึง ท้ัง
ในส่วนของภาค
ประชาชนและภาค
ธุรกิจ 

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

9.แรงกดดันจาก
ภายนอก เช่น  
ประชาสังคม (civil 
society) 

Heeks (2008) 

10.การสนับสนุนทาง
การเมือง 
11.การครอบง าจาก
ฝ่ายการเมือง 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 

12. การสนับสนุนทาง
การเงิน/ทรัพยากร
จากภายนอก 
13. กฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับ/
นโยบาย 
 

Shin, Song และ 
Kang (2008) 
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14. กฏหมายและ
นโยบายที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง IT    
15. ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของ e-
Government   
16.ประชาชนมีทักษะ
ทาง IT ที่ดีพอในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
ภาครัฐและในการใช้ 
IT เพื่อช่วยตัดสินใจ 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

17. ความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงสารสนเทศ
และความรู้ (digital 
divide) 
18. กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ IT ใน
ภาครัฐ 
19. ความเช่ือมั่นของ
ประชาชนในบริการ
ภาครัฐด้วย IT 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

จุลภาค การยอมรับของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน (Van 
Meter and Van 
Horn, 1975; 
Berman, 1978; 
Grindle, 1980; 

1.ความมุ่งมั่นจะปฎิ
รูปของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 

Heeks (2008) 

2.ความมุ่งมั่นจะปฎิ
รูปของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 
 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 
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Lipsky, 1980; 
Nakamura and 
Smallwood, 
1980; Sabatier 
and Mazmanian, 
1983; Voradej 
Chandarasorn, 
2008) 

3. การท าความเข้าใจ
ถึงประโยชน์ของ IT 
ต่อเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
เพื่อลดการต่อต้าน
การเปลีย่นแปลง 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

4. เจ้าหน้าที่รัฐไม่
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
บริการภาครัฐด้วย IT 
5. เจ้าหน้าที่รัฐ
ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

 สมรรถนะของ
หน่วยงาน 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Berman, 1978; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1983; Bardach, 
1977; Nakamura 
and Smallwood, 
1980; Voradej 
Chandarasorn, 
2008) 

1.เจ้าหน้าท่ีรัฐขาด
ทักษะในการจัดการ 
ICT 
2. ความพร้อม
ทางด้าน ICT ของ
หน่วยงานภาครัฐ
แตกต่างกัน 
3.การขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลด้าน 
ICT 

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 

4. การบริหาร
โครงการที่มี
ประสิทธิผล 
5. การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผล 
 

Heeks (2008) 
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6.บุคลากรมีทักษะ
การจัดการและทักษะ 
IT ที่ดีพอ 
7. การออกแบบระบบ
ที่ด ี
8.การบริหารโครงการ
ให้บรรลเุป้าหมายที่ตั้ง
ไว ้
9. การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าเพื่อให้เกิด
ความผูกพันในงาน 
10. ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับ e-
Government ที่ดีพอ 
ทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 

11. การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการท างาน 
12. วัฒนธรรรม
องค์การ/ค่านิยมของ
องค์การ 
13. วิสัยทัศน์/กล
ยุทธ์/ภาวะผู้น าใน
องค์การ 

Shin, Song และ 
Kang (2008) 

14. การให้รางวัลเพื่อ
จูงใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ให้ใช้ IT 
 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 
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15. การฝึกอบรมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
ประชาชน 
16. ความเช่ียวชาญ
ทาง IT ของเจ้าหน้าท่ี 
17. ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว
ทางสารสนเทศ 
18. การปรับ
โครงสร้างองค์การ
และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ใน
หน่วยงานภาครัฐ 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า จากการส ารวจในเบื้องต้นตัวแปรการน านโยบายไป
ปฏิบัติครอบคลุมตัวแปรการน า e-Government ไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นความ
แข็งแกร่งทางวิชาการของตัวแปรจากนักวิชาการช้ันน าของสาขาวิชาการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เช่น Van Meter and Van Horn (1975)   Bardach (1977)  Berman 
(1978)  Nakamura and Smallwood (1980)   Sabatier and Mazmanian 
(1983) และ ศ.ดร.วรเดช จันทรศร (Voradej Chandarasorn, 2008) เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาเช่นนี้ท าให้ผู้เขียนมุ่งมั่นจะทดสอบตัวแปรเหล่านี้กับข้อมูล
ไทยในโอกาสต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาเพ่ิมเติมเผื่อจะได้ตัวแปรที่เพิ่มจาก
วรรณกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับตัวแปรการน านโยบายไปปฏิบัติที่หยุดนิ่งมาตั้งแต่
ทศวรรษ 1980 
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สรุป 
  
 ผู้เขียนศึกษาถึงปัจจัยทีม่ีผลต่อการน านโยบายทางด้าน e-Government 
ไปปฏิบตัิในประเทศก าลังพัฒนาโดยเริม่จากการสรา้งสมการเพื่ออธิบายนิยามของ e-
Government จากนั้น จึงดูรากฐานทางความคิดของ e-Government ในประเทศ
ก าลังพัฒนา และเปรียบเทียบตัวแปรการน านโยบายไปปฏิบตัิและตวัแปรการน า e-
Government ไปปฏิบัต ิ
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