
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ฐาณิสร ชยุติมันต์ 
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 

กรมสรรพากร 
 

 ปัจจุบันหน่วยราชการในประเทศไทย
ได้ลงทุนจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นจ านวนมากมาใช้ ในหลายส่วนงาน  
ทั้งระบบงานภายในองค์กรและงานในส่วน
บริการประชาชน แต่ส่วนมากระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ (User) และ
ยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการ
ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา
ระบบยังไม่เพียงพอ ประเทศไทยยังขาด
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการก ากับดูแล
ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด ท าให้ระบบที่แต่ละหน่วยงานพัฒนา
ยังขาดมาตรฐานกลางและการเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อาจยังไม่สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงหลังจากหน่วยงานน า
เทคโนโลยีมาใช้ รู้สึกว่าเป็นการสร้างภาระ
งานเพ่ิมขึ้นจนอาจท าให้เกิดการต่อต้านและ
การไม่ให้ความร่วมมือ และท าให้ระบบที่ดีไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

 จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
การบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เน้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการ
บริหารงานราชการในระยะยาว มีข้อมูล
ขน าด ใหญ่ ส าห รั บ กา ร วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะ
ประมวลผลข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
เ พ่ิมความโปร่งใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability) 
ของภาครัฐ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึ งมีความส าคัญอย่างยิ่ ง  
การน าหลัก Design Thinking Process มา
ปรับใช้ ในการวางแผนงานด้าน IT ของ
ภาครั ฐ  การบู รณาการข้ อมู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานรัฐ และการมีส่วนร่วมของทั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ  จึงเป็น
แนวทางที่ จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ 
 Design Thinking Process คือกระบวน  
การคิดที่ใช้การท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ 
อย่างลึกซึ้งโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และ



น าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคน
หลาย ๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการ
แก้ไข และน าเอาแนวทางต่าง  ๆ นั่นมา
ทดสอบและพัฒนา เพ่ือให้ได้แนวทางหรือ
น วั ต ก ร ร ม ที่ ต อ บ โ จ ท ย์ กั บ ผู้ ใ ช้ แ ล ะ
สถานการณ์นั้น ๆ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

 

 Empathise เป็นการท าความเข้าใจ
ต่อกลุ่มเป้าหมายและปัญหาให้มากที่สุดโดย
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง การแก้ปัญหาจะส าเร็จลุล่วงไปได้ก็
ต่อเมื่อเข้าใจปัญหาของผู้ ใช้งานหรือประชาชน
อย่างแท้จริง ซึ่งการท าความเข้าใจต้องมี
กระบวนการการรับฟังที่เปิดกว้างโดยมีผู้ใช้
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง  อ าจกร ะท า ได้ โ ด ย ให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและ
บอกเล่าถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ เป็นต้น 
 Define หลังจากทราบปัญหาจากกลุ่ม
ผู้ใช้ ขั้นตอนถัดไปเป็นการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ดังนั้น
การก าหนดปัญหาที่ถูกต้องและขอบเขตที่
ชัดเจนจะสามารถช่วยให้ผู้ด าเนินโครงการ
วิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 Ideate เป็นการระดมความคิดใหม่ๆ 

โดยไม่จ ากัดกรอบ โดยรวบรวมแนวคิดและ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลาย
ที่สุด โดยความคิดและแนวทางต่าง ๆ ที่คิด
ขึ้นมานั้นก็เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาที่ เกิดขึ้น 
ในขั้น Define 
 Prototype การสร้างแบบจ าลองหรือ
การสร้างต้นแบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบ

สมมติฐานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้
ต้นทุนที่น้อยที่สุดและประหยัดเวลาที่สุด 
ส่วนใหญ่พบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
จะมีการสร้ า งต้นแบบเ พ่ือทดสอบและ
ปรับปรุงก่อนการพัฒนาระบบเพ่ือใช้จริง  
ดั งตั วอย่ างจากการอบรม ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ที่หน่วยงานรัฐมีหลักการว่า Think 
Big, Start Small ซึ่งนโยบายหรือโครงการ
ต่าง ๆ จะถูกวางแผนโดยค านึงถึงภาพกว้าง
และองค์รวมของภาครัฐ แต่ เริ่มน ามาใช้งาน 
ในวงจ ากัดเพ่ือทดสอบระบบหรือโครงการ 
ต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขก่อนน ามาขยายผล
ใช้จริงตามขอบเขตที่วางไว้ ข้าพเจ้าเห็นว่า
หน่วยงานราชการควรน าเทคโนโลยีหรือ
ระบบที่มีอยู่มาทดสอบปรับใช้เป็นโครงการ
น าร่องหรือโครงการเล็ก ๆ ก่อนน าระบบ 
นั้น ๆ มาใช้จริงส าหรับทั้งองค์กร ทั้งนี้เนื่องจาก



ในปัจจุบันมีโปรแกรมจ านวนมากที่ต้นทุนต่ า
หรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เช่น 
ทดลองน า โปรแกรม Open Source ที่ มี
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมหรือเครื่องมือที่
หน่วยงานนั้นก าลังจะริเริ่มมาให้กลุ่มผู้ใช้งาน
ได้ใช้จริง หากมีการด าเนินการสร้างแบบจ าลอง
มากข้ึน จะท าให้ประเทศลดการสูญเสีย
งบประมาณกับการพัฒนาหลายโครงการที่ไม่
ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน 
 Test หรือการทดสอบ โดยน าแบบจ าลอง 
ที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยน า
ผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจน
ค าแนะน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป 
 การน าหลั กการคิ ดแบบ Design 
Thinking มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานจะ
ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (User) ซึ่งจะ
ท าให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
งานได้ ตรงตามความต้องการของผู้ ใ ช้ 
ประหยัดต้นทุนและเวลาในการด าเนิน
โครงการ ส่งผลให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 นอกจากการน า  Design Thinking 
Process มาใช้ในการวางแผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ภาครัฐควร
ค านึงถึงการสร้างมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศพร้อมมีจัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ
เ พ่ือให้ ระบบสารสนเทศของแต่ละแห่ ง
สามารถเชื่อมต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
(Connectivity) การบูรณาการข้อมูลจะช่วย
ให้รัฐมีข้อมูลส าหรับใช้วิเคราะห์แนวทาง
แก้ปัญหาเพ่ือออกนโยบายที่เหมาะสมและ
ยั่งยืน ตัวอย่างประเทศที่มีการบูรณาการ
ข้อมูล ได้อย่ าง เป็นรูปธรรมคือประเทศ
เอสโตเนีย ซึ่งได้พัฒนาระบบ e-Estonia 
ออกมาใช้ (https://e-estonia.com/) โดย
การท างานของ e-Estonia ทั้งหมดตั้งอยู่บน 
“ถนนออนไลน์” (backbone) เรียกว่า “X-
Road” ซึ่งท าหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปมาระหว่าง 
ระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ เป็นอิสระเอกเทศ 
จากกัน เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละระบบใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกัน แต่ละระบบจึงต้อง
อาศัย “ตัวแปลง” (adapter) เพ่ือให้สามารถส่ง 
และรับข้อมูลในรูปแบบที่ X-Road เข้าใจ 
และเพ่ือป้องกันความลับของข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ทุกระบบก็จะต้องมี เซิร์ฟเวอร์ 
ที่ มี ความปลอดภัย (secure server) และ
เข้ารหัสข้อมูลทุกชิ้น  
 
  
  
 

https://e-estonia.com/


 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วย   
ส่งเสริมให้หลักการ Design Thinking และ
การบูรณาการทางข้อมูลสามารถท าให้การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ก็คือ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
จนถึงผู้ปฏิบัติงาน [กล่าวคือผู้บริหารในฐานะ
ผู้น าขององค์กรมีหน้ าที่ท า ให้ทุกคนใน
หน่วยงานเข้าใจถึงปัญหาและมีฉันทามติ
ร่ ว ม กั น ที่ จ ะ แ ก้ ไ ข โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ จะเห็นได้ว่าการมี 
Leadership ที่ ดี มี คว ามส า คัญและ เป็ น
ลักษณะ Top-Down Approach จึงจะท า
ให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ภาครัฐประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามการ
บริหารแบบ Bottom-Up Approach ก็มี

ความส าคัญเนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องได้รับการมีส่วน
ร่ วมของผู้ ปฏิบั ติ ง านจึ งจะท า ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้อง
สร้างค่านิยมร่วมกันขององค์กร (Shared 
Value) หาวิธีสร้างแรงจูงใจที่ไม่ท าให้รู้สึกว่า
โครงการด้านระบบสารสนเทศเป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์ ก ร เ พี ย งฝ่ า ย เดี ย ว  แต่ เ ป็ น ค ว าม
รับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคน  
ท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากมีส่วนร่วม
และจริงจังต่อการลงมือปฏิบัติ 
 หากภาครั ฐและหน่ วยงานต่ างๆ 
สามารถวางแผนงาน IT โดยน ากระบวนการ
คิดแบบ Design Thinking มาปรับใช้เพ่ือ



เข้าใจปัญหาที่แท้จริงและมีขั้นตอนการหา
แนวคิดมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บูรณา
การระบบข้อมูลภาครัฐให้เชื่อมต่อกันทั้งหมด
เพ่ือน าข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์
ส าหรับประกอบการตัดสินใจ ประกอบกับ
ผู้น าขององค์กรมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ 
ที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบและยกระดับองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ จะช่วยให้การบริหารงานราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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