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คาํนํา 
อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตทําให้เกิดนวตักรรมใหม่ในสงัคมเป็นจํานวนมาก หนึ่งในนวตักรรมใหม่ดงั

กลา่วคือ รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์หรือบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล เพ่ือให้บริการและติดตอ่

กบัประชาชน  

เน่ืองจากการเข้าถึงและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลต้องอาศยัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเรียกว่า อินเทอร์เน็ต แต่การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตในสงัคมไทยยงัมี

ความเหล่ือมลํา้หรือความไม่เท่าเทียมระหว่างพืน้ท่ีชนบทและเมือง รัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างศนูย์บริการ

สารสนเทศชมุชนให้ครบทกุตําบลในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือให้ชมุชนได้ใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวนัทัง้

ด้านการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

การดําเนินการจดัตัง้และบริหารศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนดงัท่ีกลา่วมา เป็นการบริหารแบบบนลง

ล่าง และเป็นเพียงการวางฐานรากในการสร้างความพร้อมเชิงบริหารจดัการศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน

เท่านัน้ การอบรมให้ความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงก้าวแรกของการเปิดประตูสู่โ่ลกอินเทอร์เน็ตของ

ประชาชนในแต่ละชุมชน แต่อาจยงัไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน

อยา่งแท้จริง 

ดงันัน้จึงต้องทําการวิจยัและค้นหาความต้องการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนภายใต้บริบท

และโครงสร้างทางสังคมของชุมชน และนําไปสู่การสร้างเป็นคู่มือท่ีแสดงกระบวนการใช้รัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์ตามความต้องการของชมุชน โดยเลือกชมุชนบ้านหวัโกรก หมู่ท่ี 5 ตําบลหนองรี อําเภอเมือง

ชลบรีุ จงัหวดัชลบุรี เป็นสถานท่ีค้นหาคําตอบและพฒันาคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ของรัฐบาล 

การวิจยันีก้้าวไปสู่วตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้เพราะได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากเงิน

รายได้ของภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการ

สนบัสนุนข้อมลูจากนายไพรัช วิถี ผู้ ใหญ่บ้านบ้านหวัโกรก ชาวบ้านบ้านหวัโกรก เจ้าหน้าท่ีของรัฐหลาย

ท่านในหน่วยงานของรัฐบาลในชุมชน นายสนุทร ตนัติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี 

นายเลอสนัต์ ศศพิงศ์ นายอําเภอเมืองชลบรีุ 
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ในกระบวนการวิจยัผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือสําหรับการสํารวจข้อมลู ก่อนการสร้างเคร่ืองมือได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนิสิตหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ท่ีเรียนวิชา 

ระบบสารสนเทศในการจดัการสงัคม ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์

ชาวบ้านบ้านหวัโกรก และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในโรงเรียนบ้านหวัโกรก และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล

บ้านหัวโกรก เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นสําหรับสร้างแบบสํารวจ และได้รับความอนุเคราะห์จากรอง

ศาสตราจารย์ ดร. ดํารงค์ วฒันา จากคณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย์ ดร. กมล

รัตน์ อินทรทัศน์ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด 

ผู้ อํานวยการสํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกรู ผู้ อํานวยการ

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตรวจสอบความถกูต้องของแบบสํารวจ 

ผลการวิจยันีทํ้าให้ได้คําตอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปกําหนดนโยบายและการดําเนินงานด้าน

การบริหารศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนและการให้บริการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลได้

ในระดบัหนึง่ เพ่ือแก้ไขช่องวา่งและปัญหาอนัเกิดมาจากความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งผู้ให้บริการ (รัฐบาล) 

และผู้ใช้บริการ (ประชาชน) 

เรวตั แสงสริุยงค์
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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจสภาพบริบท โครงสร้างทางสงัคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของชมุชนบ้านหวัโกรก และพฒันาคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลท่ีเหมาะสม

กบับริบทและโครงสร้างทางสงัคมของชมุชน 

ระเบียบวิธีวิจยัเป็นแบบพหหุรือหลายวิธี (multimethodological) ใช้วิธีการทัง้เชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ ประกอบด้วยการสํารวจ การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการศึกษาแผนท่ีจาก Google ทําการ

ทบทวนวรรณกรรมทัง้ท่ีเป็นเอกสารแบบพิมพ์และแบบดิจิตอล รวบรวมข้อมลูจากการสงัเกตภาคสนาม 

การสมัภาษณ์ และการสํารวจด้วยแบบสอบถาม โดยมีหน่วยวิเคราะห์เป็นครัวเรือน ชมุชน หน่วยงานของ

รัฐ และบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาล 

การศึกษาพบว่า บ้านหัวโกรกเป็นหมู่บ้านในชนบท ตัง้อยู่ในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี ได้รับ

ผลกระทบจากความเป็นอตุสาหกรรมและความเป็นเมืองจากรอบด้าน แม้วา่ชมุชนนีมี้ถนนล้อมรอบแตก่าร

เดินทางของประชาชนไปยังหน่วยงานของรัฐบาลก็ไม่สะดวกหากไม่มีรถยนต์ส่วนตวั รัฐบาลจึงทําการ

จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วย

ระบบออนไลน์ 

ในระดบัชมุชนประชาชนมีความพร้อมด้านไอซีที แตใ่นระดบัครัวเรือนประชาชนมีความพร้อมด้าน

ไอซีทีแตกตา่งกนัไปตามสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ (SES) 

ด้านรัฐบาล (หน่วยงานของรัฐบาล) มีการนําเอาไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน แต่ไม่มี

ระบบบริการออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนใช้บริการได้จากชุมชนหรือครัวเรือน ประชาชนต้องติดต่อและใช้

บริการกบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วยตนเอง 

ด้านประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี พฤติกรรม และบริบทของ

บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาล แตป่ระชาชนเช่ือว่าอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการ

ตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล 

คูมื่อผู้ใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลท่ีพฒันาภายใต้บริบทและโครงสร้างทางสงัคมของชมุชน

มีสองประเภท: 1) คู่มือผู้ ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลแบบไม่ทําธุรกรรม และ 2) คู่มือผู้ ใช้บริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลแบบทําธุรกรรม 
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Abstract 
This research is aimed to explore general and information and communication 

technology (ICT) context and social structure of Ban Hua Krok community, and to develop a 

user’s guide for e-government services which is appropriate to the context and social structure 

of community. 

The research methodology is multimethodological or mixed-method research using both 

qualitative and quantitative approaches including observation, interview, survey, and google 

map. The literature review covers both the printed and digital documents. Data are obtained 

through field observations, interviews, and surveys with questionnaires. The units of analysis as 

households, community, government organizations and e-government services. 

The study found that the Ban Hua Krok is a village in the rural area, located in the city of 

Chonburi Province. It has been affected by the industrialization and urbanization surrounding it. 

Although, this community has surrounded by concrete roads, it is not easy for people to travel to 

the government organizations if they do not have cars.  The government has set up a telecenter 

for facilitating the public to contact the government organizations with online. 

At community level, people have ICT readiness. At household level, their ICT readiness 

varies by socioeconomic status (SES).  

In the government side, have applied ICT in the administration, but they are no online 

services system to provide the public and household. Citizens need to contact and service with 

government organizations themselves more than the online services. 

In the people side, the research found that most of people do not have readiness in 

different aspects including technology, people’s behavior and context of e-government 

services. However, people believe that internet can help reduce time and cost to contact with 

government organizations. 

The user’s guide of e-government services developed in the context and the social 

structure of the community have two types. There are: 1) The user’s guide for using non-

transactions e-government services, and 2) The user’s guide for using transactions e-

government services. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
1. ความเป็นมา 

อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตผนวกกับกระแสความคิดการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (public sector 

reform) ทําให้รัฐบาลหลายประเทศนําเอาอินเทอร์เน็ตมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการทํางานของรัฐบาลและ

การให้บริการประชาชน หรือท่ีเรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์/การบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-

government) ภายใต้ความเช่ือท่ีว่า จะทําให้รัฐบาลสามารถส่งมอบการให้บริการกับประชาชนดีขึน้ 

(better service) ให้บริการต่อประชาชนได้ตลอดวนั ตลอดสปัดาห์ และตลอดทัง้ปี (24/7/365) โดยไม่มี

วนัหยดุ (UN, 2002) ทําให้ประชาชนเกิดความสะดวก ความพึงพอใจ และลดคา่ใช้จ่ายในการเข้าถึงการ

บริการของรัฐบาล (Holmes, 2001) รวมถึงการพฒันาคณุภาพในการให้บริการและสนบัสนนุให้ประชาชน

ได้มีสว่นร่วมในกระบวนการบริหารประเทศ (New Zealand, 2000)  

การให้บริการด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกวา่ บริการอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เป็นบริการ

สาธารณะอีกประเภทหนึ่งท่ีรัฐผลิตขึน้มามีทัง้ระบบไม่เช่ือมตรง (off-line) และระบบเช่ือมตรง (on-line) 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บริการของรัฐบาล  แต่ท่ีสําคญัคือ บริการอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวตักรรม

ใหม่ทางสงัคม เป็นจดุเร่ิมต้นของทางเลือกการเข้าใช้บริการของประชาชนอีกหลายประเภทตามมา การท่ี

รัฐบาลส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับอินเทอร์เน็ตและนําเอาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ไปผูกมัดไว้กับ

อินเทอร์เน็ต ทําให้ปรากฏการณ์การเข้าถึงและใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสามารถมองและคาดการณ์

ได้อยา่งคราวๆ จากการแพร่กระจาย (diffusion) ของอินเทอร์เน็ต 

การแพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร: ไอซีที (information and 

communication technology: ICT) เข้าไปในสงัคมไทยของรัฐบาลไทย มีหลายรูปแบบ เช่น การขยาย

บริการโทรศพัท์พืน้ฐานและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การดําเนินนโยบายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเอือ้อาทร 

โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย และโครงการอินเทอร์เน็ตตําบล เป็นต้น แต่โครงการท่ีเน้น

การมีสว่นร่วมของประชาชนของชมุชนเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2544 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ได้ริเร่ิมและเร่ิมต้นจดัตัง้ศนูย์บริการสารสนเทศชมุชนในประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ิน

เข้าถึง (access) ใช้ประโยชน์ (use) และสร้างความเท่าเทียม (equality) ระหว่างพืน้ท่ีชนบทและเมืองด้าน 
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นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทยกําหนดเป้าหมายให้มีศนูย์บริการสารสนเทศ

ชุมชนครบทุกตําบลในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวันทัง้ด้านการ

เรียนรู้ การประกอบอาชีพ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการภาครัฐ (e-

Services) (สํานกังานเลขานกุารคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2546; กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร, 2552ก; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2552ข) 

การพฒันาต่อยอดและนําเอาบทเรียนจากศนูย์บริการสารสนเทศนําร่องไปดําเนินการทัว่ประเทศ

เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2550 คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในช่ือ “ศนูย์การเรียนรู้ไอซีที

ชมุชน” โดยในปี พ.ศ. 2551 มีศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนท่ีจดัตัง้โดยการสนบัสนนุของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารและศนูย์เครือข่ายรวม 67 ศนูย์  ปี พ.ศ. 2552 มีเพิ่มขึน้อีก 200 ศนูย์ รวมเป็น 

267 ศนูย์ และมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึน้อีก 100 ศนูย์ รวมเป็น 367 ศนูย์ทัว่ประเทศ โดยมีการ

อบรมผู้ดแูลศนูย์และขยายผลการอบรมไปสู่ประชาชนในชมุชน เพ่ือเป็นกลยทุธ์ในการกระจายโอกาสการ

เข้าถึงและประยกุต์ใช้ ให้ชมุชนได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างศกัยภาพของตนเองเพ่ือพฒันาคณุภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึน้ กระจายข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และกระจายกิจกรรมการให้บริการต่างๆ 

จากภาครัฐสู่ชมุชนอย่างทัว่ถึงและเท่าทียม เป็นแหลง่การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของเด็ก เยาวชน และชมุชน เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือลดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินใช้เป็นช่องทางในการประชาสมัพันธ์สินค้าชุมชน รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถ่ิน เพ่ือสร้าง

รายได้ให้กบัชมุชน และลดการผลกัแรงงานหนุ่มสาวเข้าสูเ่มืองหลวง  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร, 2552ค)  
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2. ความสาํคัญของปัญหาการวิจยั 

การจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของรัฐบาล เพ่ือเป็นการสร้างช่องทาง (channel) ในการ

แพร่กระจายนวตักรรม (diffusion of innovation) ท่ีเกิดจากนโยบาย e-Thailand (ประเทศไทย

อิเล็กทรอนิกส์) จํานวนมากไปสูช่มุชนท่ีมีความขาดแคลนด้านไอซีทีท่ีแทรกอยู่ทกุหนแห่งในสงัคมไทยนัน้ 

เป็นการสร้างความพร้อมด้านไอซีทีให้กบัประชาชน (e-Citizen readiness) วิธีการหนึ่งท่ีเลียนแบบ (copy) 

มาจากนานาประเทศท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกัน การดําเนินโครงการนําร่องของศนูย์บริการสารสนเทศ

ชมุชนทําให้ได้บทเรียนและแนวทางในการบริหารศนูย์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัให้มีความยัง่ยืนนัน้ประกอบไปด้วย

การประเมินสถานท่ีตัง้และบริบทของชุมชน การให้ความรู้ในการบริหารจัดการและดูแลศูนย์ และการ

ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการประยุกต์ใช้งานให้กบัประชาชนทัว่ไปใน

ชมุชน เป็นต้น 

การดําเนินการจดัตัง้และบริหารศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนดงัท่ีกลา่วมา เป็นการบริหารแบบบนลง

ลา่ง (top-down management) และเป็นเพียงการวางฐานรากในการสร้างความพร้อมเชิงบริหารจดัการ

ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนเท่านัน้ การอบรมให้ความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงก้าวแรกของการเปิด

ประตู่สู่โลกอินเทอร์เน็ตของประชาชนในแต่ละชุมชน แต่อาจยงัไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการใช้รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประชาชนอาจยงัไม่ทราบว่า บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานของรัฐบาลมีอะไรบ้าง บริการอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีให้บริการตรงกบัความต้องการใช้บริการ และการ

ใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขัน้ตอนในการใช้อยา่งไร 

3. ปัญหาการวจิัย 

1. สภาพบริบทและโครงสร้างสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรกมีลกัษณะอยา่งไร 
2. คูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและ

โครงสร้างทางสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรกมีขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการใช้เป็นอยา่งไร 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํารวจสภาพบริบท (context) ของชมุชนบ้านหวัโกรก 

2. เพ่ือศกึษาโครงสร้างทางสงัคม (social structure) ของชมุชนบ้านหวัโกรก 
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3. เพ่ือสํารวจบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีให้บริการประชาชน 

4. เพ่ือศกึษากระบวนการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาล 

5. เพ่ือสํารวจบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีประชาชนในชมุชนต้องการใช้บริการ 
6. เพ่ือทดลองสร้างรูปแบบจําลองการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล  

7. เพ่ือพฒันาคูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาลสําหรับชมุชน 

5. ขอบเขตของการวิจัย  

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้นโดยเลือกศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนในจงัหวดัชลบรีุจํานวน 1 

ศูนย์ เพ่ือทําการวิจัยและค้นหาความต้องการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนภายใต้บริบทและ

โครงสร้างทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชมุชน และนําไปสู่การสร้างเป็นคูมื่อท่ีแสดงกระบวนการ

ใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ตามความต้องการของชมุชน 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. องค์ความรู้โดยชุมชนเพ่ือชุมชนในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชมุชน 

2. คูมื่อกระบวนการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐผา่นศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

3. การใช้ความรู้จากการวิจยัเชิงพืน้ท่ีในการปรับปรุงการบริหารจดัการศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

4. แนวคดิเชิงนโยบายในการจดัตัง้และสร้างความยัง่ยืนการใช้บริการศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

7. ผลสาํเร็จและความคุ้มค่าของการวิจยัที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้คูมื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ท่ีประชาชนสามารถใช้งานได้จากศนูย์การเรียนรู้ไอซีที

ชมุชน หรือนําไปประยกุต์ใช้ท่ีบ้าน ท่ีทํางาน และสถานท่ีท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ต เพ่ือประหยดัเวลาและลด

คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปยงัหน่วยงานของรัฐ 

8. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 นําผลการวิจยัและคูมื่อท่ีได้จากชมุชนและศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนนําร่อง เผยแพร่ไปสูช่มุชน

และศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนอ่ืนๆ ผา่นการประชมุสมัมนา และเวบ็ไซต์ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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บทที่ 2 

กรอบแนวคดิ 

 การใช้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนหรือศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนเป็นเคร่ืองมือให้บริการ

ประชาชนในการเข้าถึงรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาล ประชาชน ชมุชน และสงัคมต้องมีความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดงันัน้ การวิจัยเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคู่มือการใช้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลสําหรับชมุชนจึงทํารวบรวมความรู้จากเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง คือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Government) ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Digital Divide) การ

แพร่กระจายของนวตักรรม (Diffusion of Innovation) ศนูย์บริการสารสนเทศชุมชน (Community 

Telecentre) และศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนกบับริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Community Telecentres 

and e-Government) มาพฒันากรอบแนวคดิ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (e-Government: eGov) 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการทํางานของรัฐบาลวิธีการหนึ่งท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือ 

อินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งมอบบริการให้กบัประชาชนให้เกิดความสะดวก ความพึงพอใจ 

และลดคา่ใช้จ่ายในการเข้าถึงการบริการของรัฐบาล (Holmes, 2001) รวมถึงการพฒันาคณุภาพในการ

ให้บริการและสนบัสนนุให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในกระบวนการบริหารประเทศ (NZ, 2000) 

องค์การสหประชาชาตินิยามว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและ

เวิลด์ไวด์เว็บในการส่งมอบบริการและสารสนเทศของรัฐบาลสู่ประชาชน (UN, 2002) ซึง่สอดคล้องกบั

ธนาคารโลกท่ีอธิบายว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนําเอาไอซีทีของรัฐบาล เช่น เครือข่ายระยะไกล 

(wide area networks: WAN) อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี มาใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ความสมัพนัธ์กบัประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือส่งมอบบริการของรัฐให้กบัประชาชนดี

ขึน้ ปรับปรุงการปฏิสมัพนัธ์กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูล และทําให้รัฐบาล

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการคอรัปชัน่ เพิ่มความโปร่งใส ทําให้เกิดความสะดวกมากขึน้ มี

การเติบโตด้านงบประมาณ และลดคา่ใช้จ่าย (World Bank, 2009; University of Illinois at Urban-

Champaign, n.d.) 
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ในทางทฤษฎี รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์เป็นการขยายและเพิ่มความสามารถการบริหารงานของรัฐบาล 

(back office) ในการให้บริการกบัประชาชน (front office) เพราะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการ

สารสนเทศและการบริการโดยรัฐบาล 24 ชัว่โมงตอ่วนั 7 วนัตอ่สปัดาห์ (Norris and Moon, 2002) การ

พฒันาการทํางานของรัฐบาลไปเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะสร้างระบบใหม่

แทนระบบเดิมท่ีมีอยู่แล้ว และมามุ่งเน้นทําการติดต่อกบัประชาชนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่าง

เดียว แต่เป็นการเปิดทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือกท่ีจะเข้าถึงสารสนเทศและการบริการได้จาก

จดหมาย หรือโทรศพัท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronically) ตามความสะดวกของประชาชน 

(McKeough, 2000) 

ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เราอาจได้พบการให้บริการของรัฐบาลในหลาย

ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดัง้เดิมไปสู่การให้บริการแบบใหม่ท่ีเป็นการให้บริการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery: ESD) โดยให้เอกชนเข้ามาพฒันาและให้บริการ (player) 

แทนรัฐบาล เพราะเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกว้างขวางว่า ภาครัฐมีข้อจํากดัด้านเทคโนโลยีและด้านการเงิน 

ดงันัน้จึงต้องอาศยัความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินนโยบายด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

(Kuriyan and Ray, 2009) เพ่ือให้การบริการดงักล่าวตอบสนองความต้องการของประชาชน (citizen-

focused) ดงันี ้(UK, 2000) 

1. ประชาชนสามารถเลือกติดตอ่กบัรัฐบาลได้จากทกุท่ีและทกุเวลา (when and where) เพราะ

รัฐบาลเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมงต่อวนั 7 วนัต่อสปัดาห์ ประชาชนสามารถติดต่อกบัรัฐบาลได้

จากท่ีบ้าน หรือท่ีทํางาน หรือขณะท่ีเดนิทาง 

2. การให้บริการสามารถทําได้จากหลายช่องทาง (multiple channels) ประชาชนสามารถ

เลือกใช้บริการแบบใหม่ท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนัเป็นทางเลือกใหม่ควบคู่ไปกบัรูปแบบ

การให้บริการแบบเก่า เช่น โทรศพัท์ โทรสาร 

3. รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนกบัลกูค้า (customer focused) ประชาชนและนกัธุรกิจ

สามารถเข้าถึงและนําข้อมลูของรัฐจากทกุหน่วยงานไปใช้ได้จากศนูย์กลางการให้บริการของ

รัฐ (government gateway) 
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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้หมายถึงการรวมเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมดของรัฐบาลเข้าไว้

ด้วยกนั แต่เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมดของรัฐบาลท่ีสามารถให้บริการได้บนอินเทอร์เน็ต

หรือเทคโนโลยีแบบใยแมงมมุ (web-base technology) ดงันัน้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นระบบ

เทคโนโลยีของรัฐบาลท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในการให้บริการประชาชน ลกูค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ พนกังาน และ

รัฐบาลอ่ืน ๆ (Office of Information Technology City of Colorado Springs, 2000)  

ภายใต้การบริหารงานของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการต่อประชาชนตลอด 24 

ชัว่โมง โดยไม่มีวนัหยดุ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในการรับ-ส่งข้อมลู ทําให้

การบริการระหวา่งรัฐกบัประชาชนสามารถทําได้โดยง่าย รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และใช้งบประมาณต่ํา ทัง้

เอกชนและคนพิการ (disabled) สามารถตดิตอ่กบัรัฐบาลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ภายใต้แนวคดิ

ท่ีเรียกว่า "one-stop" ท่ีประชาชนสามารถบริการตวัเองโดยไม่ต้องพึง่พิงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (White House, 

2000) 

แม้วา่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะไมส่ามารถทํางานแทนเจ้าหน้าท่ีในแตล่ะตําแหน่งได้ทัง้หมดแตก็่ช่วย

ทํางานแทนงานประจําของเจ้าหน้าท่ีได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย แต่ทําให้สํานักงานของรัฐสามารถ

ให้บริการประชาชนได้ตลอดวนั ตลอดสปัดาห์ และตลอดปี (24/7/365)  ชัว่โมง โดยไม่มีวนัหยดุ เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐจะใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในการรับ-ส่งข้อมลู ทําให้การบริการระหว่างรัฐกบัประชาชน

สามารถทําได้โดยง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณต่ํา ทัง้เอกชนและคนพิการ (disabled) 

สามารถติดต่อกับรัฐบาลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ภายใต้แนวคิดท่ีเรียกว่า "one-stop" ท่ี

ประชาชนสามารถบริการตวัเองโดยไมต้่องพึง่พิงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (White House, 2000)  

การให้บริการผ่านรัฐบาลแบบอิเล็กทรอนิกส์จําแนกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ G2C, G2B, G2G และ 

G2X ดงันี ้(Sawhney, 2001) 

1. บริการจากรัฐบาลสูป่ระชาชน (Government to Citizen: G2C) เป็นเว็บท่าบริการประชาชน 

(public service portal) ท่ีรัฐบาลได้รับผลตอบแทนในรูปของรายได้เข้ามายงัหน่วยงานของรัฐ

จากประชาชนทัว่ไป ได้แก่ การเก็บภาษี การออกใบรับรอง เช่น การเกิด การตาย การล่าสตัว์ 

และใบขบัข่ี เป็นต้น ขณะเดียวกนัก็เป็นช่องทางในการให้ข้อมลู เผยแพร่ความรู้และข่าวสาร

ให้กบัประชาชนตามบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงาน 
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2. บริการจากรัฐบาลสู่ธุรกิจ (Government to Business: G2B) เป็นระบบจดัซือ้จดัจ้าง

อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (e-Porcurement for government) เป็นระบบท่ีรัฐบาลใช้เสนอ

ความต้องการในการจดัซือ้-จัดจ้างให้หน่วยงานภายนอกได้รับรู้ถึงความต้องการของหน่วย

ราชการ และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเสนอสินค้าและบริการสู่รัฐบาล และรวมถึงระบบ

ให้บริการทําธุรกรรมระหว่างรัฐบาลกบัภาคธุรกิจ เช่น ขายข้อมลู ออกใบอนุญาต ให้ลิขสิทธ์ิ 

และเก็บภาษีทางธุรกิจ เป็นต้น 

3. บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government: G2G) เป็นระบบติดต่อและ

ประสานการบริหารงานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล (intra and inter government 

administration) เช่น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น รับสง่ข้อมลู และการใช้ข้อมลูร่วมกนั เป็น

ต้น 

4. บริการจากรัฐบาลสู่ต่างประเทศ (Government to Foreign: G2X) เป็นระบบให้บริการ

ระหว่างรัฐกบัรัฐ รัฐกบัชาวต่างชาติ และรัฐกบัหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ การประสาน

ความร่วมมือด้านการลงทนุ ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว เป็นต้น 

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุคแรกมุ่งไปท่ีการทําให้กระบวนการทํางานภายในหน่วยงาน 

(back-end) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ความเช่ือของการเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ (efficiency) 

ในการลดเวลา ลดคา่ใช้จ่าย และปรับปรุงการสง่มอบการบริการ การพฒันายคุท่ีสองเป็นการยกระดบัไปสู่

การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด (e-government-as-a-whole) เปล่ียนจากการให้ความสําคญักับ

ระบบ (system oriented) ไปสูก่ารให้ความสําคญักบัความตอ่เน่ืองของระบบการทํางาน (chain oriented) 

เน้นคณุค่าของประชาชน โดยการบูรณาการระบบการทํางานระหว่างหน่วยงานให้สามารถร่วมมือกนัใน

การให้บริการผู้ ใช้งาน (font-end) อย่างมีประสิทธิคณุ (efficacy) เพ่ือเพิ่มคณุคา่การให้บริการของรัฐบาล 

(UN, 2008) 

ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลกได้พฒันาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถบริการประชาชนได้

อย่างเป็นรูปธรรมแล้วหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลียใช้ระบบ "Smart Forms" ในการให้บริการ

ด้านภาษีแบบออนไลน์ ประเทศบราซิลใช้ระบบเลือกตัง้แบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตัง้ปี 2000 ซึง่ทําให้

สามารถนบัคะแนนเสร็จสิน้ภายใน 24 ชัว่โมง ประเทศเอสโทเนีย พฒันาระบบคณะรัฐมนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 

(electronic cabinet) สําหรับส่งข้อเสนอทางกฎหมายไปให้รัฐมนตรีอ่าน ให้ข้อเสนอแนะและคําแนะนํา 
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ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศหนึ่งท่ีไม่เพียงแต่ละนําเอาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน

การบริหารงานของรัฐเท่านัน้ แต่ยังนําเอาแนวคิดเก่ียวกับการให้ความสําคัญกับลูกค้า (customer 

oriented) มาใช้ในโครงการ Overheidsloker 2000 โดยทําการปรับปรุงระบบให้บริการแบบออนไลน์ด้วย

การรวมบริการทกุด้านจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลให้อยู่ภายในหนึ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ (a single 

window) ท่ีเน้นการออกแบบด้วยการประสานงานหรือเช่ือมโยงบริการตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัตามความต้องการ

ของประชาชน (citizen’ s demand patterns) ในแตล่ะช่วงชีวิต (life events) และทําการเผยแพร่แนวคิด

ดงักลา่วไปยงัเทศบาลตา่ง ๆ ซึง่โครงการนีไ้ด้รับความสําเร็จเป็นอยา่งดี (Poelmans, 2001) 

 ความนิยมอย่างแพร่หลายทัว่โลกในการนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานของ

ภาครัฐ ทําให้มีหน่วยงานจํานวนหนึ่งให้ความสนใจติดตามความก้าวหน้าโดยการวัดและประเมินด้าน

ความก้าวหน้าของระบบออนไลน์ (online presence)1 การเข้าถึงโครงสร้างพืน้ฐาน (access 

infrastructure)2 การพฒันาคน (human development)3 การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(citizen engagement)4  มิติการวดัดงักลา่วเป็นเพียงดชันีความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Readiness) 

พืน้ฐานทัว่ไปท่ีใช้ในการสํารวจและวิเคราะห์การจดัอนัดบัความเป็นผู้ นําด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง

ประเทศทัว่โลก (Ojo; Janowski & Estevez, online: 2007) ความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์อาจต้อง

พิจารณาอย่างรอบด้านในระดบัประเทศ รัฐบาล ชมุชน องค์กร/สถาบนั และประชาชน เพราะความพร้อม

ของแต่ละระดับมีความสัมพันธ์และเก่ียวโยงกัน ดังนัน้จึงมีผู้ เสนอองค์ประกอบของความพร้อมด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จ ความล้มเหลว หรือความเหล่ือมลํา้ของการจดัการอิเล็กทรอนิกส์ 

ดงันี ้(Heeks, 2001)  

 
1 การให้บริการข้อมลู (information) การติดต่อระหว่างกัน (interaction) การทําธุรกรรม (transaction) และการบูรณาการบริการ 

(integration) 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การส่ือสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า  
3 การรู้หนงัสือของผู้ใหญ่ การเรียนหนงัสือระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษาของประชากร 
4 ระบบท่ีทําให้ประชาชนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการให้คําแนะนําและร่วมตดัสนิใจการบริหารงาน 
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1. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบข้อมลู คือ มีระบบการบริหารและกระบวนการ

บนัทกึข้อมลูให้มีทัง้ปริมาณ คณุภาพ และความปลอดภยั สําหรับการจดัการอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านกฎหมาย คือ มีกฎหมายและระเบียบท่ีอนุญาตและ

สนบัสนนุให้เกิดการจดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านสถาบนั คือ การดําเนินงานของหน่วยงานต้องมีแนวการ

ปฏิบตัแิละความตระหนกัถึงความคลอ่งตวัท่ีจะรองรับการจดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านมนษุย์ คือ สมาชิกในองค์กรต้องมีทศันคติ ความรู้ และ

ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การเร่ิมต้น การดําเนินงาน และคํา้จนุการจดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

5. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี  คือ ต้องมีระบบไอซีทีท่ีสามารถเร่ิมการ

จดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

6. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านความคิดของผู้ นําและยุทธศาสตร์ คือ ต้องมีผู้ ให้การ

สนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Champion) เป็นผู้ นําท่ีมีวิสยัทัศน์ของการจัดการด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ทิศทางและอนาคตอนัใกล้ (ถึงปี ค.ศ. 2020) การพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงอยู่บนเส้นทาง

ของการให้บริการท่ียดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง (user-centric services) เน้นการปรับปรุงระบบการทํางาน

ภายในหน่วยงานและการให้บริการผู้ ใช้งานมีประสิทธิภาพ (streamline) เพ่ือให้เกิดความราบร่ืนในการบรู

ณาการบริการระหวา่งภาครัฐ ขจดัความซํา้ซ้อน แบง่ปันการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ตระหนกัถึงความต้องการ

และตอบสนองการร้องขอของผู้ ใช้บริการ ร่วมมือกับผู้ ใช้บริการในการออกแบบบริการ ประสานความ

ร่วมมือและบริหารงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานให้บริการประชาชนในท้องถ่ินกบัหน่วยงานของรัฐ เปล่ียน

การบริหารจดัการท่ีเน้นการทําหน้าท่ีภายในหน่วยงานไปสู่การทําหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็น

ผู้ ใช้บริการ มีการติดตามและประเมินการใช้บริการเพ่ือนําข้อมลูมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการทํางานร่วมกัน 

และยกระดบัการบรูณาการระบบระหวา่งหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศไปสูก่ารบรูณาการระบบระหว่าง

ประเทศและนานาประเทศทัว่โลก (OECD, online: 2008) 

 สรุป รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้ไอซีทีปรับปรุงกระบวนการบริหารและการให้บริการของ

หน่วยงานรัฐบาล การส่งมอบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลไปสู่ผู้ ใช้บริการ ต้องอาศยัความพร้อมด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ใช้บริการ ดงันัน้ในการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ผู้ ให้บริการคือ
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2. ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Digital Divide: DD) 

 ไอซีทีเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการพฒันาและการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือรัฐบาลมี

บริการอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแต่หากผู้ ใช้บริการไม่มีเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือในการเข้าถึงบริการ 

นวตักรรมการบริการของรัฐบาลก็ไม่มีประโยชน์ ดงันัน้รัฐบาลจึงต้องดําเนินนโยบายให้ผู้ ใช้บริการมีและใช้

ไอซีทีในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลโดยการพฒันาระบบไอซีทีของประเทศให้มีความพร้อม

และรองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการอยา่งทัว่ถึง  

 ความพยายามในการพัฒนาไอซีทีของแต่ละประเทศยังคงเกิดปรากฏการณ์คู่ขนาน (parallel 

phenomenon) และเป็นประสบการณ์เก่าเหมือนกบันโยบายอ่ืน ๆ นัน่ก็คือ ความไม่เท่าเทียมหรือความ

เหล่ือมลํา้ (inequity) ท่ีเกิดมาจากความไม่สมดลุของสภาพแวดล้อมทางสงัคม (social context) หรือท่ี

นิยมเรียกกนัว่า ความเหล่ือมลํา้ในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (digital divide)5 แต่ในท่ีนีเ้รียกว่า 

ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นปัญหาหนึ่งท่ีได้รับความสนใจอย่าง

กว้างขวาง ปัญหานีไ้ม่ใช่ปัญหาใหม่ แตเ่ป็นปัญหาท่ีก่อตวัขึน้มาตัง้แตช่่วงกลางทศวรรษท่ี 1970 โดยเรียก

กนัว่า ช่องว่างด้านสารสนเทศ (information gap) และในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ประเด็นท่ีเก่ียวกบับทบาท

ของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจได้ถกูหยิบยกขึน้มาศกึษากนัเป็นจํานวนมาก (Fillip, 

2001) 

 ปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานได้พฒันาดชันีเพ่ือจดัอนัดบัประเทศเก่ียวกบัไอซีที แต่ยงัไม่มีดชันีใดท่ี

สามารถวดัการเข้าถึงไอซีทีได้ดีพอ ดชันีท่ีมีอยูส่ว่นใหญ่ไมไ่ด้ออกแบบมาเพ่ือวดัการเข้าถึงไอซีทีโดยเฉพาะ 

 
5 คําวา่ “digital divide” ถกูนํามาใช้ครัง้แรกตัง้แตช่ว่งกลางทศวรรษท่ี 1990 แตไ่มเ่ป็นท่ีแพร่หลาย จนกระทัง้ปี ค.ศ. 1999 นอกจากนีย้งั

มีคําอ่ืน ๆ ท่ีถกูนํามาใช้พดูถงึเร่ืองนีอี้กจํานวนมาก เช่น information gap, information rich and information poor, information haves 

and information have-nots, digital gap, digital opportunity, bridging the digital divide และ leapfrogging เป็นต้น (Fillip, 

Online: 2001) 
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 “Digital Access Index” หรือ DAI จดัเป็นดชันีใหม่และดชันีแรกของโลกท่ีสมาคมโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) พฒันาขึน้มาให้สามารถวดัการเข้าถึง

และใช้ไอซีทีของประเทศใดประเทศหนึ่งได้โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ (ITU, n.d.) ดชันีนีมี้

องค์ประกอบการวดั 5 ด้าน ดงันี ้(ITU, 2003) 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) วัดจากจํานวนผู้ เช่าโทรศัพท์ประจําท่ี (fixed 

telephone subscribers) และจํานวนผู้ เช่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (mobile cellular subscribers) 

2. ด้านความสามารถท่ีจะหาซือ้ได้มาใช้งานได้ (Affordability) วดัจากสดัส่วนของราคาในการ

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตตอ่รายได้ตอ่หวัขอประชากร (internet access price) 

3. ด้านความรู้ (Knowledge) วดัจากการอ่านออกเขียนได้ของผู้ ใหญ่ (adult literacy) และ

จํานวนนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียน (school enrollment) 

4. ด้านคณุภาพ (Quality) วดัจากปริมาณแบนด์วิธระหว่างประเทศ (international internet 

bandwidth) และจํานวนสมาชิกท่ีใช้บรอดแบนด์ (broadband subscribers) 

5. ด้านการใช้งาน (Usage) วดัจากจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (internet users) 

 ปัญหาของความเหลื่อมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคนิค

เพียงอย่างเดียว แต่มีความเก่ียวข้องกบัประเด็นทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจด้วย (OECD, 2000) จาก

รายงานการศึกษาของธนาคารโลก ได้เสนอว่า ปัญหาของช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ท่ี

เกิดขึน้ระหว่างประเทศและภายในประเทศ มีสาเหตุมาจากความสมัพันธ์ของไอซีที และการให้บริการ

สารสนเทศ (information service) กับ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ (economic) และท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ 

(geographic)  (Navas-Sabater, Dymond and Juntunen, 2002)   

 ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นผลกระทบท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก

หลายปัจจัยท่ีสัมพันธ์กัน เช่น ความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ ภาษา เศรษฐกิจ ภูมิหลังทางสังคม และ

ความสามารถทางร่างกาย (Wiburg, 2003) เป็นช่องว่างระหว่างบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ และพืน้ท่ีทาง
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 ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่ได้หมายถึง การเข้าไม่ถึงและการไม่มี

ทกัษะในการใช้ไอซีทีของปัจเจกบคุคลเท่านัน้ แตร่วมถึงความไมเ่ท่าเทียมกนั (inequality) ระหว่างประเทศ

ท่ีพฒันาแล้วกบัประเทศกําลงัพฒันา การมี (haves) กบัไม่มี (have-nots) ระหว่างกลุ่มทางสงัคม ธุรกิจ 

โรงเรียน องค์กร รัฐบาล และความสามารถในการเรียนรู้ (literate) กบัความไมมี่ความสามารถในการเรียนรู้ 

(illiterate) ของประชาชนด้วย (University of Illinois at Urban-Champaign, 2002; Alzouma, 2005) 

ดงันัน้ความเหล่ือมลํา้ท่ีเกิดขึน้จากเทคโนโลยีดิจิทลั จึงประกอบด้วยความเหล่ือมลํา้ทางโครงสร้างพืน้ฐาน 

(Infrastucture divide) ความเหล่ือมลํา้ทางทกัษะ (literacy divide) ความเหล่ือมลํา้ทางการจดัการ 

(management divide) และความเหล่ือมลํา้ทางวฒันธรรม (cultural divide) (สํานกังานเลขานกุาร

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในการเข้าถึง

สารสนเทศและความรู้สามารถสรุปได้ 4 ประการ คือ (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศแห่งชาต,ิ 2544) 

1. ปัจจยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ คือ การมีไฟฟ้า โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

และการส่ือสารและโทรคมนาคม มีความสมัพนัธ์การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ 

2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของประชากร คือ ผู้ ท่ีมีรายได้สูง มีการศึกษาสูง เป็นวัยรุ่นและวัย

กลางคน มีท่ีอยู่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความเจริญ เป็นครอบครัวขนาดเล็ก สมาชิกในครอบครัว

อยู่ในวยัเรียน และผู้ ท่ีมีพืน้ฐานภาษาองักฤษดี เป็นผู้ มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศและความรู้

มากกวา่ 

3. ปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ นโยบายการเปิดเสรีเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายภาษีด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และนโยบายด้านอ่ืน ๆ ท่ีทําให้ราคาสินค้าและบริการด้านสารสนเทศลดต่ําลง มี

ผลทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ได้มากขึน้ 

4. ปัจจยัด้านอ่ืน ๆ เช่น องค์การขนาดใหญ่ องค์การท่ีต้องใช้ข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูในการ

แข่งขนั และองค์การท่ีตัง้อยู่ในเขตท่ีมีความเจริญ มีโอกาสใช้ไอซีทีมากกว่าองค์การประเภท
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 หากเปรียบเทียบความเล่ือมลํา้ในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้เหมือนกับอาหาร ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอ่ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีกลา่วมา อาจเป็นสาเหตเุพียงผิวเผิน

เท่านัน้ กลา่วคือ คนเราทกุคนต้องการอาหาร เราก็น่าท่ีจะเข้าถึงอาหารตามท่ีเราต้องการได้ แตห่ากคนหนึง่

เป็นโรคเบาหวาน แต่อีกคนหนึ่งไม่เป็น ความต้องการอาหารก็จะมีความแตกต่างกนั หรือหากเรายอมรับ

กนัวา่ทกุคนต้องการอาหารเพ่ือทําให้สขุภาพแข็งแรง แตอ่าหารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพของแตล่ะคนก็ไม่

เหมือนกัน หรือหากคนกําลังขาดนํา้ อาหาร หรือไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีความหมายต่อเราเลยก็ได้ 

(Chávez cited in Wiburg, 2003) 

 สรุป ความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดมา

จากนโยบายการพฒันาประเทศและความก้าวหน้าของการพฒันาเทคโนโลยีของสงัคม ทําให้เกิดความ

แตกต่างในการมีและการใช้ไอซีทีในระดบับุคคล องค์การ สงัคม และประเทศตามมา และเป็นปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบตอ่การให้บริการและใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐบาล 

3. การแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation: DOI) 

การมีและการใช้ไอซีที เป็นดชันีท่ีแสดงถึงการแพร่กระจาย (diffusion) การแทรกซึม (infusion) 

และการยอมรับ (acceptance) ไอซีทีเข้าสูผู่้ ใช้บริการแล้ว  

ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการมีและใช้ไอซีที จึงนําเอาทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม

ท่ีมีการอธิบายสิ่งท่ีซ่อนเร้นอยู่ในกระบวนการมีและใช้ว่ามีปัจจยัอะไรท่ีเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดการยอมรับ

และใช้ไอซีที รวมถึงรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของประชาชน 

ปี ค.ศ. 1962 Everett M. Rogers นกัสงัคมวิทยาชาวอเมริกนั ได้พฒันาทฤษฎีระดบัจลุภาค 

(micro level) สําหรับอธิบายรูปแบบการแพร่กระจายของนวตักรรม (diffusion pattern) จากการใช้

นวตักรรม (innovativeness) ของคน 5 กลุม่ ดงันี ้(Rogers, 2003) 

กลุ่มแรก เป็นผู้ นําการรับนวตักรรมประกอบด้วยกลุ่มบกุเบิกนวตักรรม (innovator) และกลุ่มนํา

การยอมรับนวตักรรม (early adopter)  
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กลุม่ท่ีสอง เป็นผู้ตามการรับนวตักรรมประกอบด้วยกลุม่ผู้ มีความทนัสมยั (early majority) และ

กลุม่ผู้ตามสมยั (late majority) และ 

กลุม่สดุท้าย เป็นผู้ ล้าหลงัการรับนวตักรรมคือกลุม่ผู้ ล้าสมยั (laggard)  

การยอมรับบริการอิเลก็ทรอนิกส์ มีความเก่ียวข้องกบักระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมอยา่งแยก

ไม่ออก Everett M. Rogers อธิบายว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและปฏิเสธนวตักรรม มี 6 

องค์ประกอบ (Rogers, 2003) 

1. นวตักรรม (innovation) ลกัษณะของนวตักรรมท่ีบคุคลยอมรับมี 5 ประการ คือ  

1.1. ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (relative advantage) คือ นวตักรรมท่ีจะยอมรับนัน้ดีกว่า

และมีประโยชน์มากกวา่สิง่เก่า  

1.2. ความเข้ากันได้ (compatibility) คือ นวัตกรรมท่ีจะยอมรับนัน้เข้ากันได้กับค่านิยม 

ประสบการณ์ในอดีต ความเช่ือทางสงัคม และวฒันธรรมของผู้จะใช้นวตักรรม  

1.3. ความสลบัซบัซ้อน (complexity) คือ นวตักรรมท่ีจะยอมรับนัน้ไม่ยากต่อการเข้าใจ และ

ไมย่ากตอ่การนําไปใช้ หากยุง่ยากมากก็ยากแก่การยอมรับ  

1.4. ความสามารถนําไปทดลองใช้ได้ (trialability) คือ นวตักรรมท่ีจะยอมรับสามารถนําไป

ทดลองใช้ได้ด้วยตนเองตามคูมื่อหรือวิธีการท่ีกําหนดไว้ 

1.5. ความสามารถในการสงัเกตได้ (observability) คือ นวตักรรมท่ีจะยอมรับให้ผลลพัธ์ท่ี

บคุคลอ่ืนสามารถมองเห็นได้ 

2. ช่องทางการส่ือสาร (communication channels) เป็นการสง่ผ่านข้อมลูจากผู้หนึ่งไปยงัอีกคน

หนึ่ง ด้วย 2 ช่องทาง คือ ส่ือสารมวลชน (mass media) เป็นวิธีการท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และถึงคนจํานวนมาก  เ ช่น  วิทยุ  ที วี  หนัง สือพิมพ์  และอ่ืน  ๆ  และระหว่างบุคคล 

(interpersonal) เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลมากในการชกัชวนให้ยอมรับ โดยเฉพาะบคุคลท่ีมี

ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมเหมือนกนั 

3. เวลา (time) มีความเก่ียวข้องกบัการแพร่กระจายนวตักรรม ในด้านกระบวนการตดัสินใจต่อ

นวตักรรม (innovation-decision process) มี 5 ลําดบัขัน้ คือ  

3.1. ขัน้ความรู้ (knowledge) คือ บคุคลยอมรับความรู้ท่ีเก่ียวกบันวตักรรมเป็นครัง้แรก  
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3.2. ขัน้จงูใจ (persuasion) คือ เกิดการก่อตวัของทศันคตเิชิงบวกหรือเชิงลบตอ่นวตักรรม  

3.3. ขัน้ตดัสนิใจ (decision) คือ การตกลงยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม  

3.4. ขัน้ลงมือปฏิบตั ิ(implement) คือ นําเอานวตักรรมมาใช้   

3.5. ขัน้ยืนยนั (confirmation) คือ การทบทวนการตดัสินใจในสิ่งท่ีทําไปแล้ว หากมีข้อมลูท่ี

ขดัแย้งกบันวตักรรมท่ีนํามาใช้อาจมีการเปล่ียนแปลงการตดัสนิใจใหม ่

4. ประเภทของผู้ รับและความทนัสมยั (innovativeness and adopter categories) ในแตล่ะ

สงัคมมีทัง้กลุ่มคนท่ียอมรับสิ่งใหม่ก่อนกับบุคคลท่ียอมรับสิ่งใหม่ท่ีหลงั ซึ่งจําแนกได้เป็น 5 

กลุม่ คือ   

4.1. กลุ่มนวตักร (innovators) คือ พวกชอบเส่ียงภยั มีการเรียนรู้ และยอมรับนวตักรรมได้

อยา่งรวดเร็ว  

4.2. กลุม่ผู้ยอมรับนวตักรรมก่อนผู้ อ่ืน (early adopters) คือ พวกท่ีเป็นผู้ นําทางความคดิ ได้รับ

การยอมรับทางสงัคม  

4.3. กลุม่ชนสว่นใหญ่ท่ียอมรับนวตักรรมในระยะต้น (early majority) คือ พวกท่ีมีความรอบ

ครอบ ระมดัระวงั มีการแลกเปล่ียนความคดิกบักลุม่เพ่ือน ใช้เวลาในการตดัสนิใจยอมรับ

นวตักรรมช้ากวา่ 2 พวกแรก  

4.4. กลุม่ชนสว่นใหญ่ท่ียอมรับนวตักรรมระยะหลงั (late majority) คือ พวกขีส้งสยัและไม่คอ่ย

ไว้วางใจ สว่นมากจะยอมรับนวตักรรมเม่ือคนอ่ืน ๆ ในระบบสงัคมยอมรับไปแล้ว  

4.5. กลุม่ล้าหลงั (laggards) คือ พวกสดุท้ายท่ียอมรับนวตักรรม มกัยดึติดในสิ่งเก่า ๆ และไม่

ชอบการเปล่ียนแปลง 

5. ระบบสงัคม (social system) เช่น หน่วยของสงัคมอาจเป็นบคุคล กลุม่ องค์กร และระบบย่อย

อ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายนวัตกรรมหลากหลายวิธี คือ โครงสร้างสังคม (social 

structure) เป็นตวักําหนดและควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ การรู้ลกัษณะของโครงสร้างสงัคม

จะทําให้สามารถทํานายพฤติกรรมและการยอมรับนวตักรรมได้ ระบบบรรทดัฐาน (system 

norms) เป็นตวัสร้างรูปแบบของพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม เช่นเดียวกบัโครงสร้างสงัคม 

ระบบบรรทดัฐานสามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของบคุคลเป็นอย่างไร ช่วยสนบัสนนุ

หรือเป็นอปุสรรคตอ่การยอมรับนวตักรรม และความเห็นของผู้ นํา (opinion leadership) เป็น

แบบอยา่งท่ีจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ตาม 
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6. ผลสืบเน่ืองของนวตักรรม (Consequences of Innovations) การเปลี่ยนแปลงระดบัระบบ

สงัคมมีผลกระทบตอ่บคุคลในการยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม 3 ลกัษณะ คือ  

6.1. พงึปรารถนากบัไมพ่งึปรารถนา (desirable versus undesirable)  

6.2. ทางตรงกบัทางอ้อม (direct versus indirect)  

6.3. สามารถทํานายได้กบัไมส่ามารถทํานายได้ (anticipated and unanticipated) 

Carter (1998), Di Crawford and Benedetto (2000) และ Rogers (2003) ตา่งเห็นพ้องต้องกนั

ว่า การยอมรับนวตักรรมในกระบวนการแพร่กระจายของนวตักรรมนัน้เป็นพฤตกรรมการเลียนแบบ (copy 

behavior) โดยกลุ่มคนท่ียอมรับทีหลงัจะเลียนแบบกลุ่มคนท่ียอมรับก่อน (Chen, Andrews and 

Drennan, 2008) 

A. Parasuraman และ Charles L. Colby อธิบายว่า การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีองค์ประกอบ

หลายด้าน ซึ่งมีมากไปกว่าท่ีจะอธิบายด้วยกระบวนการทางพฤติกรรม เพราะการยอมรับเทคโนโลยีเป็น

การหลอมรวมทัง้ด้านความรู้สึก ความหวงั ความกลวั และความผิดหวงัเก่ียวกับเทคโนโลยี คณุลกัษณะ

ทัง้หลายท่ีมีอยู่ในตวัของประชาชน และรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั ท่ีรวมกันแล้วเรียกว่า 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness: TR)  

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีมีหลายลักษณะ และมีความซับซ้อน เพราะแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างกนัในการยอมรับสินค้าและบริการท่ีใช้เทคโนโลยี ตวัอย่างเช่น ผู้ ท่ีมีความทนัสมยัมาก อาจไม่มี

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีก็ได้ ถ้าเขาเคยมีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีไม่ประสบผลสําเร็จหรือเคยล้มเหลว

ในการใช้เทคโนโลยีมาก่อน การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีนําเข้าไปเสนอในตลาดขึน้อยู่กบัความเช่ือของ

คนแตล่ะกลุม่  Parasuraman และ Colby จําแนกประเภทของผู้ รับนวตักรรมหรือลกูค้าไว้ 5 กลุม่ ซึง่ตรง

กบัท่ี Rogers จําแนกไว้ ดงันี ้(Rogers,2003; Parasuraman and Colby, 2001) 

1. กลุ่มผู้ นําสิ่งใหม่ (innovator) หรือกลุ่มผู้บุกเบิก (explorer) เป็นผู้ ท่ีมีความต่ืนตวัด้าน

เทคโนโลยีสูง ชอบเสี่ยงภยั ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ ยากรู้ยากเห็น ชอบค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ชอบ

ติดต่อกบัผู้ อ่ืน มีการเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ต่ํากวา่ 30 ปี มีการศกึษา รายได้สงู และใช้เทคโนโลยีมาก 



การวิจยัและพฒันาการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยผา่นศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

 

 18 

2. กลุม่ผู้ยอมรับนวตักรรมก่อนผู้ อ่ืน (early adopter) หรือกลุม่ผู้ นําการยอมรับ (pioneer) เป็นผู้

ท่ีต้องการได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ เร่ิมต้นใช้เทคโนโลยี แต่มีความตระหนกัถึงอปุสรรคและ

อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีน่าเช่ือถือ น่าเคารพ มีคณุสมบตัิของการเป็นผู้ นําทาง

ความคิดของสงัคมมากกว่ากลุ่มอ่ืน มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษาปานกลาง มีรายได้

ปานกลาง และใช้เทคโนโลยีมาก 

3. กลุม่บคุคลสว่นใหญ่ท่ียอมรับนวตักรรมในระยะต้น (early majority) หรือกลุม่ผู้ เคลือบแคลง

สงสยั (skeptic) เป็นผู้ ท่ีมีความรอบครอบระมดัระวงั มีการแลกเปล่ียนความคิดกบักลุม่เพ่ือน

ในสงัคม ต้องทําให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีอย่างชดัเจน ก่อนรับเทคโนโลยีจะใช้

เวลาในการตดัสินใจนามกว่าสองกลุม่แรก สว่นใหญ่อายปุระมาณ 40 ปี มีการศกึษาปานลาง 

มีรายได้ปานกลาง มีความสขุมุรอบครอบ และใช้เทคโนโลยีระดบัปานกลาง 

4. กลุ่มบคุคลส่วนใหญ่ท่ียอมรับนวตักรรมในระยะหลงั (late majority) หรือกลุ่มผู้วิตกกงัวล 

(paranoid) เป็นผู้ ท่ีต้องทําให้เช่ือว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์และไม่มีความเสี่ยงเกิดขึน้ ตกลง

ยอมรับเทคโนโลยีช้ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนมากจะยอมรับเทคโนโลยีเม่ือคนส่วนใหญ่ในสงัคม

ยอมรับไปแล้ว สว่นใหญ่เป็นอายปุระมาณ 45 ปี มีการศกึษาน้อย รายได้ต่ํา และใช้เทคโนโลยี

น้อย 

5. กลุ่มผู้ ล้าสมยั (laggard) เป็นผู้ ท่ีไม่ชอบการเปล่ียนแปลงใด ๆ จนกว่าสถานการณ์จะบงัคบั 

เพราะไม่ชอบความแปลกใหม่ ยึดมั่นในสิ่งเก่า ๆ กลุ่มนีจ้ะยอมรับเทคโนโลยีก็ต่อเม่ือ

เทคโนโลยีนัน้ใช้กันมานานพอสมควรจนกลายเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็น

ผู้สงูอาย ุมีการศกึษาน้อย รายได้ต่ํา และใช้เทคโนโลยีน้อย 

 สรุป การแพร่กระจายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลย หากผู้ ใช้บริการไม่

ยอมรับและใช้นวัตกรรมท่ีรัฐบาลพัฒนาขึน้มา การยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลมีปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องหลายด้าน ประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคคล ด้านสงัคม และด้านเทคโนโลยี เช่น  การชักชวนให้

ยอมรับ ความมีประโยชน์และความสามารถในการใช้งาน คณุลกัษณะและพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการ และ

บริบททางสงัคมท่ีสนบัสนนุให้เกิดการใช้งาน เป็นต้น   
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4. ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน (Community Telecentre) 6 

 ปัจจุบนั แนวคิดเร่ืองศนูย์บริการสารสนเทศแพร่กระจายไปทัว่โลก และเติบโตอย่างแพร่หลายใน

แอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเซีย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DPIE, 1991 cited in Suzuki and Chamala, 1998; Harris and Others, 2001) 

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบสารสนเทศของนานาประเทศส่วนใหญ่เน้นไปท่ีเขตเมือง 

โดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศ การขยายตวัของไอซีทีไปสู่ชุมชนในชนบทเป็นภารกิจท่ีท้าทายของ

รัฐบาลในหลายประเทศ เพราะต้องเผชิญกบัปัญหาหลายด้านท่ีมีความเก่ียวโยงกนั เช่น การขาดพลงังาน 

(ไฟฟ้า) ปัญหาด้านภาษา และการขาดความรู้ในการใช้งาน การแก้ไขปัญหาของหลายประเทศท่ีมีความ

ยากจนและไมส่ามารถสนบัสนนุการแพร่กระจายไอซีทีลงไปยงัพืน้ท่ีขนาดใหญ่ในชนบทได้ จึงหาทางเลือก

ด้านพลงังานจากพลงัแสงอาทิตย์ เพ่ือพยายามสร้างการเช่ือมตอ่โทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตให้กบัชนบท แต่

วิธีการดังกล่าวไม่ได้นําไปสู่การเพิ่มระดับการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ด้วยการสนับสนุนแบบ

ผสมผสาน (colective model) เหมือนกบัศนูย์บริการสารสนเทศ (telecentre) หรือร้านบริการอินเทอร์เน็ต 

(cybercafés) (Alzouma, 2005) 

 ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนด้านไอซีทีแบบ

อเนกประสงค์ (mulitipurpose) หรืออาจมีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืนตามกิจกรรมของศนูย์ เช่น ศนูย์การเรียนรู้ 

(knowledge centres) ศนูย์อเนกประสงค์ของชมุชน (multi-purpose community centres) เคร่ือง

ให้บริการสารสนเทศ (information kiosks) สถานท่ีให้บริการประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (public access 

internet points) เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกในชมุชนท่ีไม่มีไอซีทีได้ใช้ทํางาน ติดตอ่ส่ือสารกบับคุคลอ่ืนๆ เป็น

สถานท่ีสําหรับอบรมหรือพฒันาความสามารถด้านดิจิทลัให้กบัผู้ ท่ีไม่มีความรู้ คําว่า “Telecentres” หรือ 

“Telecenters” อาจมีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืนตามกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัมากกว่า 30 คํา เช่น telecottages, 

community technology centres, digital clubhouses, cabinas publicas, infocentros, telestugen, 

community access centres, electronic village halls, telehaus, televillages เป็นต้น7 (Colle and 

Roman cited in Karvalics & Molnár, 2002)  

 
6 ในประเทศไทยเรียกวา่ ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 
7 ในประเทศไทยเรียกกนัวา่ “ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน” และใช้ภาษาองักฤษวา่ telecentre เชน่ www.thaitelecentre.org 
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 อุปกรณ์ท่ีมีไว้ให้บริการภายในศูนย์อาจเป็นเคร่ืองมือให้บริการการส่ือสารแบบธรรมดา คือ 

โทรศพัท์และโทรสาร หรือเคร่ืองมือสํานกังานสําหรับให้บริการธุรกิจในท้องถ่ินและผู้ ทํางานนอกสํานกังาน 

(teleworker) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น และสามารถให้บริการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโอนย้ายแฟ้มข้อมลู (file transfer) การเข้าถึงห้องสมดุ

อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล รวมถึงอาจมีสิ่งอํานวยสะดวกและเคร่ืองมือในการฝึกอบรมทางไกล 

(teletraining) และการแพทย์ทางไกล (telemedicine) และศนูย์บางแห่งอาจมีเทคโนโลยีสําหรับดําเนินการ

วิทยแุละโทรทศัน์ชมุชน (digital skill)  (Huyer and Carr, 2002; UNCTAD, 2007; Bailur, 2008) 

 จดุกําเนิดของศนูย์บริการสารสนเทศ8เร่ิมต้นจากการเป็นแหลง่ให้บริการข้อมลูและแก้ไขปัญหาใน

ชนบท แต่ไม่ใช่ห้องสมุด (Fuchs, 1997) และไม่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ (cybercafe) เพราะ

ศนูย์บริการสารสนเทศมุง่เน้นไปท่ีการพฒันาด้านการศกึษา บคุคล สงัคม และเศรษฐกิจ สว่นใหญ่ตัง้อยู่ใน

บางพืน้ท่ีของเมือง ชนบท และก่ึงชนบท มีรูปแบบการบริหารงานท่ีแตกตา่งกนัหลายรูปแบบ9 บางแห่งอาจ

ดําเนินการโดยเงินบริจาคขององค์การนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization: NGO) 

งบประมาณของรัฐบาลโดยการร่วมมือกบัภาคเอกชน และการร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานด้านวิชาการ

ระหวา่งประเทศกบัภาคเอกชน (Gómez and Hunt, 1999; Bailur, 2008) 

ความหลากหลายในการให้บริการของศนูย์บริการสารสนเทศ ทําให้มีการจดัประเภทศนูย์บริการ

สารสนเทศ ดงันี ้(Colle, 2000) 

1. ศนูย์บริการสารสนเทศพืน้ฐาน (basic telecentre) เป็นศนูย์บริการสารสนเทศขนาดเล็ก 

ดําเนินงานโดยผู้ประกอบการอิสระ อาจได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานของ

รัฐบาลหรือองค์กรนอกภาครัฐ มีคอมพิวเตอร์ไม่มาก เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบ Dial-

 
8 ศนูย์บริการสารสนเทศเกิดขึน้ในปี1985 ในหมู่บ้านของเมืองเวมโดเลน (Vemdalen) เทศบาลฮายาโดเลน (Harjedalen) ทางตอนเหนือ

ของประเทศสวีเดน (Sweden) จากความคิดของเฮนน่ิง อลัเบรชท์เซน่ (Henning Albrechtsen) ท่ีมีเป้าหมายในการให้บริการด้าน

โทรคมนาคมพืน้ฐานในท้องถ่ิน ประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกล (Karvalics and Molnár, online: 2002) 
9 โดยรวมแล้วมี 2 แบบ คือ แบบสแกนดิเนเวียน (Scandinavian Model) ให้บริการเชิงสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในด้านการพฒันาสงัคม 

ได้แก่ ศนูย์บริการสารสนเทศชมุชน (community telecentre) หรือศนูย์บริการสารสนเทศ (telecottage) เป็นต้น และแบบแองโกล-แซ็ก

ซอน (Anglo-Saxon Model) ให้บริการเชิงการค้าเพ่ือประโยชน์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ ได้แก่ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ (cyber-cafe) ร้าน

บริการโทรศพัท์ (phone shop) และตู้บริการอินเทอร์เน็ต (internet kiosk) เป็นต้น (Karvalics and Molnár, online:  2002) 
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2. กลุม่เครือข่ายศนูย์บริการสารสนเทศ (telecentre franchise) เหมือนศนูย์บริการสารสนเทศ

พืน้ฐาน แตมี่ศนูย์กลางความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ เช่น กลุม่ศาสนา กลุม่ธุรกิจ กลุ่ม

เยาวชน และองค์กรของชมุชน 

3. ศนูย์บริการสารสนเทศของชุมชน (civic telecentre) ตัง้อยู่ในหน่วยงานสาธารณะ เช่น 

ห้องสมดุ โรงเรียน ศนูย์ราชการ ให้บริการตามความเหมาะสมของหน่วยงาน อาจเป็นในเวลา

หรือนอกเวลาการทํางาน 

4. ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ (cybercafe) เหมือนศนูย์บริการสารสนเทศพืน้ฐาน แตเ่น้นให้บริการเชิง

การค้าและผลตอบแทนจากการให้บริการรับสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์และใช้งานอินเทอร์เน็ต  

5. ศนูย์บริการสารสนเทศชุมชนแบบอเนกประสงค์ (multipurpose community telecentre) 

ให้บริการไอซีทีหลายประเภท เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โทรสาร รวมถึงการให้บริการ

สาธารณะ เช่น การแพทย์ทางไกล การศกึษาทางไกล และการฝึกอบรม 

6. ร้านโทรศพัท์ (phone shop) เป็นร้าน/ห้องแถว/เพิง/ซุ้มให้บริการเฉพาะด้าน เช่น โทรศพัท์

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในประเทศท่ีรัฐบาลดําเนินกิจการ

โทรศพัท์แบบผกูขาด มีการถ่ายโอนกิจการไปให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนรายยอ่ย 

7. ศนูย์เทคโนโลยีการส่ือสาร (communication technology center) เหมือนศนูย์บริการ

สารสนเทศชุมชนแบบอเนกประสงค์ แต่ไม่เน้นการพฒันาชุมชน เน้นการให้บริการไอซีทีท่ี

สามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในสถานท่ีท่ีผู้ ใช้บริการสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การทํางานหรือการเรียน บางประเทศศนูย์บริการสารสนเทศประเภทนีอ้าจตัง้อยู่ในเมืองหรือ

ศนูย์การค้า 

8. ร้านส่ือสารของชมุชน (the community communication shop) เป็นสถานท่ีให้บริการการ

ส่ือสารตามประเภทของสินค้าและบริการ  เน้นการสร้างกําไรจากการทําธุรกิจโดย

ผู้ประกอบการ สนิค้าและบริการอาจเป็นของรัฐบาลหรือองค์กรนอกภาครัฐให้ใช้ฟรีหรือให้การ

อดุหนุนราคาส่วนหนึ่ง (subsidized) ประชาชนอาจได้รับสิ่งพิมพ์ เทปและแผ่นข้อมลูด้าน

 
10 การเช่ือมตอ่ด้วยโทรศพัท์ระบบอนาลอ็ก ความเร็วต่ําไมเ่กิน 56 กิโลบิตตอ่นาที  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมนุโทรศพัท์ผา่นโมเด็ม

เช่ือมตอ่กบัผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการใช้งานแต่ละครัง้ 
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 การสร้างศนูย์บริการสารสนเทศเพ่ือเป็นทางด่วนข้อมลู (information superhighway) เข้าไปสู่

พืน้ท่ีห่างไกลและขาดแคลนไอซีที ทําให้คนในชมุชนได้มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐมากขึน้ แต่การเข้าถึงและใช้บริการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐไม่อาจอธิบายได้ด้วยความพร้อม

ด้านอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากศนูย์บริการสารสนเทศเท่านัน้ เพราะมีข้อมลูและปรากฏการณ์ท่ียอมรับกัน

อยา่งแพร่หลายท่ีบง่บอกวา่ ชมุชนและสงัคมท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั มีประชาชนเข้าถึงและใช้ไอซี

ทีในระดบัท่ีแตกตา่งกนั เช่น ระหวา่งเมืองกบัชนบท ระหวา่งประเทศพฒันาแล้วกําลงัพฒันา เป็นต้น 

จากการศกึษาของ Bailey (2009) เก่ียวกบัศนูย์บริการสารสนเทศชมุชนในประเทศจาไมก้า ได้ให้

ข้อเสนอแนะวา่ ผู้ใช้บริการบริการศนูย์สารสนเทศชมุชนมีความต้องการท่ีหลากหลาย ทีมงานและผู้บริหาร

ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนต้องมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองความต้องการการ

เปล่ียนแปลงของสมาชิกในชุมชน โดยใช้วิธีการท่ีได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการบริหารงานท่ี

ผา่นมา สิง่ท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลนัน้ประกอบไปด้วย  

1. การทําความเข้าใจบริบททางสงัคม (social context) ในการใช้ศนูย์ เพ่ือให้มัน่ใจว่าศนูย์

ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. การมีส่วนร่วม (participatory) ในการประเมินผลและการแลกเปล่ียนความรู้ (knowledge 

sharing) ในบรรดาผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง (stakeholder) โดยเฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศนูย์

ในแตล่ะวนั 

3. ความตอ่เน่ืองในการพฒันาความสามารถหลกั (core capabilities) ของศนูย์ 

Harris and Others (2001) เสนอว่า การสนบัสนนุให้เกิดการยอมรับ (adoption) ไอซีทีในชมุชน

ชนบท ต้องทําการศกึษาความต้องการของชมุชนก่อน ด้วยการศกึษาความเป็นไปได้ (feasibility study) 

ตามลําดบั ทัง้ด้านชมุชน สารสนเทศ และเทคโนโลยี ดงันี ้ 
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ขัน้แรก ศึกษาลักษณะความต้องการและความเด่นของชุมชนแต่ละพืน้ท่ีว่าเป็นด้านการ

เกษตรกรรม การศกึษา การค้า การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสขุภาพ  

ขัน้ท่ีสอง ศกึษาประเภทของสารสนเทศท่ีต้องการให้สอดคล้องกบัความต้องการจากการรวบรวม

ข้อมลูจากประชาชน ขัน้ท่ีสาม ศกึษาช่องว่างระหว่างสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจบุนักบัสารสนเทศท่ี

ต้องการ  

ขัน้สดุท้าย ศกึษาวิธีการใช้ไอซีที ปิดช่องว่างของสารสนเทศและบรูณาการการใช้สารสนเทศแตล่ะ

ประเภทร่วมกนัให้เกิดคณุคา่  

 สรุป ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนหรือท่ีประเทศไทยเรียกว่า ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เป็น

ศนูย์กลางสําหรับให้บริการประชาชนเข้าถึงสารสนเทศและบริการด้วยไอซีที ศนูย์บริการสารสนเทศชมุชน

ส่วนใหญ่สร้างขึน้เพ่ือลดช่องว่างทางดิจิทลัท่ีเกิดขึน้ทัง้ในเมืองและชนบท สําหรับประเทศไทยมีการสร้าง

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนทัง้ในเมืองและชนบท เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สารสนเทศ และ

บริการภาครัฐ (e-Services)   

5. ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนกับการลดช่องว่างด้านดจิทิลั (Bridge the Digital Divide with 

Telecentre) 

ความสําเร็จในการดําเนินการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้

ศนูย์บริการสารสนเทศชมุชนเป็นเคร่ืองมือ มีความเก่ียวข้องกบั 4 กระบวนการ ดงันี ้ (Madon & Others, 

2007) 

กระบวนการแรก การทําให้เกิดการยอมรับในเชิงสญัลกัษณ์ (getting symbolic acceptance by 

the community) ต้องดําเนินการโดย (by) ประชาชน และเพ่ือ (for) ประชาชนระดบัรากหญ้า 

(grassroot) รวมถึงผู้ นําของชมุชนมากกวา่กลุม่ผู้ประกอบการ (entrepreneur) 

กระบวนการท่ีสอง การกระตุ้นความมีคณุค่าของกิจกรรมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มในสงัคม 

(stimulating valuable social activity in relevant social groups) ให้ความสําคญักบัคนทกุกลุม่

ในสงัคมรวมถึงผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม (socially excluded)  
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กระบวนการท่ีสาม การสร้างความเช่ือมโยงไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ (generating 

linkage to viable revenue streams) จากผู้ประกอบการภายในชมุชน หน่วยงานภายนอก และ

ความร่วมมือระหวา่งหุ้นสว่นภาครัฐ เอกชน และองค์กรนอกภาครัฐ 

กระบวนการสดุท้าย การสนบัสนนุจากรัฐบาล (enrolling government support) มีสว่นสําคญัตอ่

ความสําเร็จในการดําเนินโครงการเป็นอย่างมาก แต่หากมีความขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลกับ

ชุมชนท้องถ่ิน ทัง้ระดบัตวับุคคลและองค์กร ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

การดําเนินการศนูย์บริการสารสนเทศชมุชนให้เกิดประสิทธิผลตอ่ชมุชน ต้องเร่ิมช่วยชมุชนท้องถ่ิน

เบือ้งต้น ดงันี ้(Buré, Surman and de Hoop, 2005) 

1. เพิ่มความสามารถ (capacity) ในการบริหาร วิธีการ และการเงิน  

2. พฒันาและร่วมกนัสร้าง (develop and share) ตวัแบบทางธุรกิจแบบใหม ่เคร่ืองมือการอบรม 

และบริการด้านตา่งๆ ในชมุชน 

3. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย (network) ท่ีช่วยแบ่งปันความรู้ร่วมกันด้านการวางแผน

ธุรกิจ การหาทนุ การสร้างสรรค์ และพฒันาชมุชน 

การบริหารศูนย์บริการสารสนเทศต้องมีความเข้าใจผู้ ใช้บริการท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลาย 

ทีมงานและผู้บริหารศนูย์บริการสารสนเทศต้องมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของสมาชิกในชมุชน โดยใช้วิธีการท่ีได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการบริหารงานท่ีผ่านมา สิ่งท่ีจะ

ทําให้เกิดกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลนัน้ มีดงันี ้(Bailey, 2009) 

ประการแรก การทําความเข้าใจบริบททางสงัคม (social context) ในการใช้ศนูย์บริการสารสนเทศ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ศนูย์บริการสารสนเทศให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

ประการท่ีสอง การมีส่วนร่วม (participatory) ในการประเมินผลและการแลกเปลี่ยนความรู้ 

(knowledge sharing) ในบรรดาผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (stakeholder) โดยเฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

กิจกรรมศนูย์บริการสารสนเทศในแตล่ะวนั  
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ประการสุดท้าย ความต่อเน่ืองในการพฒันาความสามารถหลกั (core capabilities) ของ

ศนูย์บริการสารสนเทศ 

การสนับสนุนให้เกิดการยอมรับ (adoption) ไอซีทีในชุมชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จในการบริหารศนูย์บริการสารสนเทศ ดงันัน้จึงต้องทําการศกึษาความต้องการของชมุชน ด้วย

การศกึษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ตามลําดบั ทัง้ด้านชมุชน สารสนเทศ และเทคโนโลยี ดงันี ้

(Harris & Others, 2001) 

ขัน้แรก ศึกษาลักษณะความต้องการและความเด่นของชุมชนแต่ละพืน้ท่ีว่าเป็นด้านการ

เกษตรกรรม การศกึษา การค้า การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิหรือสขุภาพ  

ขัน้ท่ีสอง ศึกษาประเภทของสารสนเทศท่ีต้องการให้สอดคล้องกบัความต้องการจากการรวบรวม

ข้อมลูจากประชาชน  

ขัน้ท่ีสาม ศกึษาช่องวา่งระหวา่งสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนักบัสารสนเทศท่ีต้องการ  

ขัน้สดุท้าย ศกึษาวิธีการใช้ไอซีทีปิดช่องว่างของสารสนเทศและบรูณาการการใช้สารสนเทศแตล่ะ

ประเภทร่วมกนัให้เกิดคณุคา่ 

 การให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยศูนย์บริการสารสนเทศอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันกับ

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ท่ีตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและค่าใช้บริการไม่แพงมากนัก เช่น กรณีลูกค้าของ 

Metissacana11  ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งแรกของชาวแอฟริกา ในประเทศสาธารณรัฐเซเนกลั (Senegal) 

ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างดี เพราะมีบริการท่ีครบวงจรเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต และ

ราคาท่ีเหมาะสม สว่นใหญ่เป็นกลุม่วยัรุ่นท่ีเข้าไปใช้บริการเว็บท่ีเป็นประโยชน์กบัตน เช่น เข้าไปดโูครงการ

และแผนงานในการดําเนินงานของโรงเรียน (Chéneau-Loquay, 2000) ขณะเดียวกันศนูย์บริการ

สารสนเทศอาจต้องเผชิญกบัปัญหาเชิงค่านิยมและวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน กล่าวคือ ประชาชนอาจไม่

เห็นความจําเป็นหรือมีความจําเป็นต้องใช้บริการรับสง่ข้อมลูและสารสนเทศด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมลู

และสารสนเทศท่ีสนใจเป็นสิง่ท่ีสามารถรับรู้ได้จากการพดูคยุกนัในชมุชน (Alden, 2003) 

                                                            
11 ช่ือของบริษัทให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต 
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 สรุป ความสําเร็จในการลดช่องว่างด้านดิจิทัลด้วยศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนต้องทําให้

ผู้ ใช้บริการเกิดการยอมรับและเห็นถึงประโยชน์จากการใช้บริการผ่านศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนด้วย

วิธีการและกระบวนการดําเนินงานแบบมีสว่นร่วมโดยผู้ใช้บริการหรือประชาชนท่ีอยูใ่นชมุชน 

6. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทชุีมชนกับบริการอเิล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Community Telecentres and e-

Government) 

การศกึษาของ Ferro, De Leonardis และ Dadayan (2007) พบว่า ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีส่งข้อมูลความเร็วสูง (broadband) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับการดําเนินการด้านบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ และทําให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าบริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ  

 แต่การศึกษาของ AlShihi (2006) กลบัพบว่า อุปสรรคของการยอมรับและการแพร่กระจายของ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศโอมาน ไม่ได้เกิดมาจากปัจจยัด้านเทคโนโลยี แต่เป็นปัจจยัด้านผู้ ใช้ คือ 

การขาดความรู้ด้านไอซีที และการบริหารงานของรัฐบาล คือ ไม่วางแผนระยะยาว ไม่ให้ความสําคญักบั

โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงบ่อยๆ และการขาดการรณรงค์ด้วย

หลกัการตลาด (AlShihi, 2006) 

 การสร้างศนูย์บริการสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือขบัเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องพบ

กับปัญหาและความล้มเหลวในการบริหารจนต้องปิดตวัลงเหมือนกับบางประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย 

(India) สร้างศนูย์บริการสารสนเทศประมาณ 250,000 แห่งในชนบท ตามแผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

แห่งชาติ แต่ในความเป็นจริงพบว่า แผนงานดงักล่าวขาดการสนบัสนุนและส่งเสริมจนทําให้ศนูย์บริการ

สารสนเทศจํานวนมากต้องปิดตัวลง อันเน่ืองมาจากความเปราะบางในด้านรูปแบบการดําเนินงาน 

(business model) ของศนูย์บริการสารสนเทศ ผลจากการศกึษาผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัศนูย์บริการสารสนเทศ

และบริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐในประเทศอินเดีย ทําให้มีการเสนอตวัแบบการฝังรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลง

ไปในศนูย์บริการสารสนเทศในชนบท (Model for e-Governance Embedded Rural Telecentres: 

EGERT) เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน ดงันี ้(Naik, 2011) 

1. การสง่มอบการบริการของรัฐบาล (delivery of government services) ขยายการให้บริการ

โดยการจดัหาบริการหลกั (core services) ตามความต้องการของแตล่ะพืน้ท่ีในชนบท พร้อม

กบัเปล่ียนแปลงกระบวนการและกฎหมายให้เอือ้ตอ่การใช้ไอซีที 
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2. การสร้างและพฒันาบริการ (emerge and develop services) ใช้กระบวนการตลาด ค้นหา

บริการตามความต้องการและตอ่ยอดให้สมบรูณ์ (snowball) เพ่ือสร้างการบริการให้มีจํานวน

มากขึน้ แล้วจงึพฒันาคณุภาพและความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการ 

3. การออกแบบระบบ (institutional design) โดยการร่วมมือกับเอกชน (Public-Private 

Partnership: PPP) ให้บริการท่ีทนัสมยั (high technology) มีคณุภาพ (high quality) และ

ราคาถกู (low price) โดยทําข้อตกลงด้านบทบาทให้ชดัเจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกบั

เอกชน 

4. การเลือกโครงสร้างพืน้ฐาน (alternative infrastructure) ใช้ท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ทัง้

ด้านพลงังานและการเช่ือมต่อ การเลือกใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ หรือ

พลงังานชีวมวล ระบบไร้สาย ต้องสํารวจตรวจสอบให้เหมาะสมและถกูต้อง 

5. การสร้างความชํานาญของบุคลากร (skilled manpower) อบรมกําลงัคนในชนบทให้มี

ความสามารถอยา่งเหมาะสมในการบริหารและจดัการเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีระดบัสงู 

6. การจดัหาสถานท่ีตัง้ (location) ไม่ตกอยู่ภายในอิทธิพลของผู้ ให้บริการ ผู้ประกอบการใน

ท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้างความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาชน ทกุคน

สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 การให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐผ่านศนูย์บริการสารสนเทศชมุชนอาจสําเร็จและล้มเหลวควบคู่

กนัไป จากการศกึษาโครงการอินเทอร์เน็ตในชนบทของทมิฬนาด ู(Tamil Nadu) ประเทศอินเดีย พบว่า มี

ความเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้ นํา  (sustained leadership) ความเป็นสถาบัน 

(institutionalization) การอบรม (training) การประเมินผลและติดตาม (evaluation and monitoring) และ

การเปลี่ยนอํานาจ (power shift) กลา่วคือ ความสําเร็จในการดําเนินงาน เป็นผลมาจากหวัหน้าสํานกังาน

ของรัฐท่ีดแูลระบบบริการข้อมลูผ่านอินเทอร์เน็ต (internet kiosk) มีความรับผิดชอบ ให้ความใส่ใจและ

อทิุศเวลาให้กบัการดแูลและขจดัอปุสรรคท่ีเกิดจากใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐ (สง่บริการของประชาชน

ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 24 ชั่วโมง) รวมถึงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการระบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบให้บริการต้องมีกระบวนการและขัน้ตอนท่ีไม่ซบัซ้อนในการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีระดบั

ต่างๆ และมีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างๆ ในการตรวจสอบและให้คําแนะนํา แต่ต่อมาการ

ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดความล้มเหลว เน่ืองมาจากมีการ
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ความสําเร็จและความพงึพอใจในการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐของประชาชนจากศนูย์บริการ

สารสนเทศในรัฐอานธรประเทศ (Andhra Pradesh) และรัฐเกราลา (Kerala) ในประเทศอินเดีย แสดงให้

เห็นว่า ภาครัฐสามารถร่วมมือกบัเอกชน (Public-Private Partnerships: PPPs) ให้เอกชนเข้ามาเป็น

ตวักลางระหว่างรัฐกบัประชาชนในการดําเนินการศนูย์บริการสารสนเทศในชุมชน เพ่ือยกระดบัคณุภาพ

และความทนัสมยัในการให้บริการของรัฐ โดยใช้หลกัการตลาดสร้างความสมัพนัธ์กบัประชาชน (market 

friendly) ในการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการท่ีเ ช่ือมประสานเป็นเนือ้เดียวกัน 

(seamless) ซึง่ผลการดําเนินโครงการได้สร้างความพงึพอใจและความสะดวกให้กบัประชาชนมากกว่าไป

ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐ แตก่ารปรับเปล่ียนช่ือและภาพลกัษณ์ของรัฐ (government’s name and 

brand) ไปสูก่ารบริหารจดัการท่ีดี (good governance) โดยใช้เอกชนเป็นเคร่ืองมือ รัฐต้องระมดัระวงัใน

การบริหารงานให้ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของรัฐบาลได้รับความน่าเช่ือถือควบคูก่นัไปด้วย (Kuriyan and 

Ray, 2009) และการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐต้องอาศยัความไว้วางใจ (trust) จากประชาชน 

ศนูย์บริการสารสนเทศในฐานะท่ีเป็นตวักลางระดบัท้องถ่ินระหวา่งระหวา่งรัฐกบัประชาชน มีสว่นช่วยสร้าง

ความไว้วางใจในการใช้บริการของศนูย์บริการสารสนเทศเป็นอยา่งมาก (Rajalekshmi, 2007) 

 การสร้างความพร้อมให้กับประชาชนเป็นหน้าท่ีของศนูย์บริการสารสนเทศท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

การสร้างความพร้อมให้กบัศนูย์บริการสารสนเทศโดยการจดัให้มีเคร่ืองมือและบริการท่ีตอบสนองความ

ต้องการของผู้ ใช้งานยงัไม่สามารถปิดช่องว่างของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้ เพราะยงัมีช่องว่างท่ีเป็น

ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือและใช้บริการของผู้ ใช้บริการ จากผลการศกึษาศนูย์บริการสารสนเทศใน

ประเทศจาเมกา ได้เสนอมุมมองท่ีได้จากข้อค้นพบและเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการบริหาร

ศนูย์บริการสารสนเทศ 2 ด้าน ดงันี ้(Bailey and Ngwenyama, 2011) 
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1. ด้านผู้ประสานงานศนูย์บริการสารสนเทศ (telecentre coordinators) มีความสนใจในการ

ยกระดับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในศูนย์บริการสารสนเทศให้ดีขึน้ มีศิลปะด้าน

การตลาด มีความสามารถในการหาวิธีการท่ีดีในการส่งเสริมวฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค์ 

และกิจกรรมของชมุชนให้ได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ แนะนําคนในชมุชนให้เห็นความคุ้มค่า

ด้านเวลาและค่าใช้จ่ายจากการใช้ระบบบริการออนไลน์ของรัฐบาล ช่วยเหลือและอบรมให้

ผู้สงูอายุใช้เทคโนโลยีของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การใช้โทรศพัท์มือถือในการส่ง

ข้อความติดต่อกบัสมาชิกของครอบครัวท่ีอยู่ในต่างประเทศ มีการออกแบบและบริหารชมุชน

เสมือนจริง (virtual community) ให้เป็นเครือข่ายขยายการติดตอ่ระหว่างกนัของคนในชมุชน 

นอกชุมชน และในต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขอความช่วยเหลือ และหาความรู้

เก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มทกัษะให้กบัตนเองและเผยแพร่ให้กบัสมาชิกในชมุชน  

2. ด้านผู้ ใช้งานศนูย์บริการสารสนเทศ (telecentre users) การเข้ามาใช้ศนูย์บริการสารสนเทศ

ร่วมกนัของสมาชิกในชมุชนทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้และความสามารถ

ระหว่างผู้ ใช้บริการ เช่น ผู้ ใช้บริการท่ีเป็นวยัรุ่นช่วยแนะนําการใช้บริการออนไลน์ให้กบัผู้ ใหญ่

หรือผู้ สูงอายุ การเข้าไปเป็นสมาชิกชุมชนเสมือนจริงทําให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและ

ภาพถ่ายของเหตกุารณ์ในสงัคมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิมีการแนะนําการเตรียมพร้อม

เพ่ือรับมือการเกิดภยัพิบตัิ การแลกเปล่ียนความรู้ด้านสขุภาพ การใช้เครือข่ายทางสงัคมใน

การสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นต้น  

 แนวคิดการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้บริการผ่านช่องทางท่ีเป็นเว็บไซต์

มากกว่าช่องทางอ่ืน เป็นการสร้างช่องว่างการเข้าถึงบริการภาครัฐคู่ขนานให้กับผู้ ท่ีมีโทรศัพท์หรือ

โทรศพัท์มือถือ ไมมี่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ โดยเฉพาะในประเทศกําลงัพฒันา12 

ประชาชนระดบัรากหญ้าของประเทศจํานวนมากได้ยินคําว่า “อินเทอร์เน็ต” มากกว่าได้ใช้ มีการทุ่มเงิน

และใช้เวลาไปกับการสร้างศูนย์บริการสารสนเทศให้ทั่วถึงและเพียงพอกับประชาชน แต่ศูนย์บริการ

สารสนเทศสว่นใหญ่ล้มเหลว ประชาชนมีความพร้อมท่ีจะใช้เงินซือ้โทรศพัท์ท่ีสามารถส่ือสารได้จํากดักว่า

การไปใช้บริการจากศนูย์บริการสารสนเทศ (Galpaya, Samarajiva & Soysa; 2007) แม้ว่าศนูย์บริการ

สารสนเทศจะมีโทรศพัท์ให้บริการใช้งานและมีประชาชนใช้บริการ ส่วนเทคโนโลยีอ่ืนท่ีมีอยู่ในศนูย์บริการ

 
12 อินเดีย ปากีสถาน ฟิลปิปินส์ ศรีลงักา และไทย 
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นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ต้องอาศยัความ

พร้อมของผู้ให้บริการ ตวัแทนในการให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะศนูย์บริการสารสนเทศต้องเป็นตวั

แทนท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีจะช่วยให้เกิดความพร้อมในกระบวนการให้บริการ เพราะเป็นผู้ประสานให้

นโยบาย เทคโนโลยี และสงัคมทํางานร่วมกนัอยา่งลงตวั 

สรุป ปัจจยัของความสําเร็จในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลผ่านศนูย์บริการสารสนเทศ

ไอซีทีชุมชนมีความเก่ียวข้องกับระดบัรัฐบาลจนถึงระดบัชุมชน กล่าวคือ รัฐบาลต้องมีแผนงานในการ

สนบัสนนุและมีบริการหลกัตามความต้องการของแต่ละชมุชน เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อม มีผู้ประสานงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการบริการ บริหารงานโดยใช้

หลกัการมีสว่นร่วมในการแบง่ปันความรู้กบัผู้ใช้บริการและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง   

การบริหารศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนในการให้บริการเข้าถึงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเร่ิมจากการ

สร้างความพร้อมทัง้ 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ โดยใช้วิธีการทําความเข้าใจบริบททางสงัคมใน

การสร้างการบริการให้ตรงกับความต้องการ ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและ

แลกเปล่ียนความรู้ ทําการพฒันาความสามารถของศนูย์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการอย่าง

ตอ่เน่ือง  และขณะเดียวกนัก็ต้องพฒันาผู้ใช้บริการให้มีความรู้และความสามารถในการใช้บริการ 

7. กรอบแนวคดิการวจิัย 

 จากการสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปแนวทางการบริหารท่ีทําให้การ

บริหารศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนประสบความสําเร็จ ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 รูปแบบและวิธีการบริหารศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

การบริหารงาน วิธีการ งานที่สนับสนุน 

บนลงลา่ง การสนบัสนนุจากรัฐบาล Madon & Others, 2007 และ Naik, 2011 

 ความรับผิดชอบของผู้ นําและเจ้าหน้าท่ี Kumar and Best, 2006 

 ความสามารถของผู้ นํา Bailey and Ngwenyama, 2011 
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การบริหารงาน วิธีการ งานที่สนับสนุน 

 การให้ความช่วยเหลือชมุชนท้องถ่ิน

เบือ้งต้น 

Buré, Surman and de Hoop, 2005 

 การรณรงค์ด้วยหลกัการตลาด AlShihi, 2006 และ Rajalekshmi, 2007 

ลา่งขึน้บน การดําเนินการโดยประชาชนและเพ่ือ

ประชาชนระดบัรากหญ้า 

Madon & Others, 2007 

 การสร้างการยอมรับและความไว้วางใจ

จากประชาชน  

Harris & Others, 2001; Rajalekshmi, 

2007 และ Naik, 2011 

 ทําความเข้าใจผู้ใช้บริการ คา่นิยม 

วฒันธรรม และบริบททางสงัคม 

Bailey, 2009 และ Alden, 2003 

 ศกึษาความต้องการของชมุชน Harris & Others, 2001 และ Naik, 2011 

 การมีสว่นร่วมในการแบง่ปันความรู้และ

ความสามารถ 

Bailey and Ngwenyama, 2011 

 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมของสังคม การแพร่กระจายและแทรกซึมเข้าไปถึงระดับ

ครอบครัวและสมาชิกของสงัคมในแตล่ะชมุชน จนกระทัง่เห็นถึงความมีประโยชน์ ยอมรับ และนํามาใช้งาน 

ไม่อาจปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและใช้การบริหารแบบบนลงล่างผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 

ดังนัน้ จึงควรใช้กลยุทธ์การบริหารแบบล่างขึน้บน โดยเร่ิมจากการศึกษาทําความเข้าใจบริบทและ

โครงสร้างทางสงัคมของชุมชน สํารวจความต้องการของประชาชนในชุมชน และทําการพฒันาเคร่ืองมือ

เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ซึ่งนอกจากสามารถใช้งานผ่านศนูย์การเรียนรู้

ไอซีทีชุมชนแล้ว ยงันําไปใช้งานกบัระบบอินเทอร์เน็ตจากท่ีบ้าน ท่ีทํางาน หรือท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสะดวกได้อีก

ด้วย  

 ดงันัน้จึงทําการพฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework) สําหรับดําเนินการวิจยั

เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาคูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลสําหรับชมุชน ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจยั 

8. นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 

คาํศัพท์ คาํนิยาม 

รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาลไทย 

บริการอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงานของรัฐบาลไทย 

หนว่ยงานของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาลในชมุชน ในท้องถ่ิน ในสว่นภมูิภาค และในสว่นกลาง 

ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน ศนูย์ให้บริการใช้หรือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีตัง้อยู่ในศนูย์การ

เรียนรู้ต้นแบบจังหวัดชลบุรี บ้านหัวโกรก ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวดัชลบุรี ท่ีจัดตัง้โดยการสนับสนุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

ชมุชน บ้านหวัโกรก หมู ่5 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

โครงสร้างสงัคม ประชาชน กลุม่สงัคม ระบบเศรษฐกิจ และสถานบนัทางสงัคมภายในชมุชน

บ้านหวัโกรก ได้แก่ คน ครอบครัว กลุม่อาชีพ คณะกรรมการด้านตา่งๆของ

บริบทของ

ชมุชน

โครงสร้าง

สงัคม

 ศนูย์การ

เรียนรู้ไอซีที

ชมุชน 

รัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์

บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 
คูมื่อ

และ 

ประชาชน 
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คาํศัพท์ คาํนิยาม 

บริบทของชมุชน สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในชุมชนบ้านหัวโกรก และสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนบ้านหัว

โกรก ได้แก่ ถนน หน่วยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน ร้านสะดวกซือ้ 

ระบบโทรศพัท์ ระบบอินเทอร์เน็ต สิง่อํานวยความสะดวกในการให้บริการทาง

การเงินของธนาคาร 

ประชาชน กลุ่มประชาชนหรือคนท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนท่ีตัง้อยู่ในชุมชนบ้านหัวโกรก 

ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

ครอบครัว กลุม่คนท่ีอาศยัอยูด้่วยกนัและมีความสมัพนัธ์ฉนัเครือญาต ิ2 รูปแบบ ดงันี ้

- ครอบครัวเด่ียว มีความสมัพนัธ์ฉนัเครือญาตแิบบพอ่ แม ่และลกู 

- ครอบครัวขยาย มีความสมัพนัธ์ฉนัเครือญาตแิบบพอ่ แม ่ลกู หลาน/เหลน 

ป/ูยา่ ตา/ยาย ลงุ/ป้า น้า/อา 

ครัวเรือน อาคารหรือบ้านเรือนท่ีเป็นสถานท่ีทํางานหรือท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีตัง้อยู่

ในชุมชนบ้านหัวโกรก ตามทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

คูมื่อ เอกสารท่ีเป็นวิธีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีให้บริการผ่านเว็บไซต์ สําหรับ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมค้นดหูรือเปิดดขู้อมูลจากเว็บหรือ

เบราว์เซอร์ (browser) 
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บทที่ 3 

ระเบยีบวธีิวจิัย 
 การวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบพหุหรือหลายวิธี (Multimethodology) ด้วยวิธีการแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method Research) ใช้ทัง้ข้อมลูเชิงคณุภาพ (qualitative data) และข้อมลูเชิงปริมาณ 

(quantitative data) เพ่ือให้ได้ข้อมลูทัง้ในระดบัภาพรวมของชุมชน ระดบัครอบครัว และระดบับุคคล 

สําหรับนํามาประกอบการพฒันาคูมื่อการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. การพัฒนากรอบแนวคดิการวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรมด้านรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์หรือบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาล 

การแพร่กระจายนวตักรรม และศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

2. หน่วยวิเคราะห์  

ครอบครัวในชมุชนบ้านหวัโกรก (ศกึษาการมีและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

ครัวเรือน) ชมุชนบ้านหวัโกรก (ศกึษาบริบทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) หนว่ยงานของ

รัฐบาล (หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนบ้านหวัโกรก เชน่ หนว่ยงานของรัฐบาลในชมุชน หน่วยงานของ

องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน หนว่ยงานในสว่นภมูิภาค และหน่วยงานในสว่นกลาง)  และรัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์หรือบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล (การให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของ

หนว่ยงานของรัฐบาล) 

3. พืน้ที่การวจิยั  

บ้านหวัโกรก หมู ่5 ตําหนองรี อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ หนว่ยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบั

บ้านหวัโกรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหวัโกรก โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านหวัโกรก องค์การบริหาร

สว่นตําบลหนองรี และอําเภอเมืองชลบรีุ   

4. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.1. การสร้างแบบสํารวจ 

- สํารวจชมุชนบ้านหวัโกรก 
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- สมัภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีอยูใ่นชมุชน

บ้านหวัโกรก 

- สร้างแบบสํารวจจากข้อมลูการสํารวจ การสมัภาษณ์ และตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

1.2. โครงสร้างแบบสํารวจ 

- ข้อมลูทัว่ไปของครอบครัว 

- การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- การใช้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

- การตดิตอ่กบัรัฐบาลและรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.3. การทดสอบแบบสํารวจ 

- ทดสอบความชดัเจนและความเข้าใจของคําถาม 

- ปรับปรุงแบบสํารวจ 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

- สํารวจบริบทและโครงสร้างทางสงัคมของชมุชนจากเอกสาร การสงัเกต และการสมัภาษณ์ 

- สมัภาษณ์ผู้ นําชมุชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

- สํารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครอบครัวใช้แบบสอบถาม 

- สํารวจความพร้อมของบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาลจากเอกสาร เวบ็ไซต์ 

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.5. การสํารวจชมุชน  

- ผู้วิจยั ลงพืน้ท่ีชมุชนบ้านหวัโกรกด้วยการขบัรถสํารวจด้วยตนเองกบัผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน  

1.6. การสงัเกต 

- สงัเกตแบบมีสว่นร่วม โดยการเข้าร่วมประชมุกบักรรมการหมูบ้่าน เพ่ือรวบรวมข้อมลู

เก่ียวกบักิจกรรมของหมูบ้่าน 

1.7. การสมัภาษณ์ 
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- ผู้วิจยั ผู้สมัภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ครูด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านหวัโกรก นายกองค์การ

บริหารสว่นตําบล และนายอําเภอเมืองชลบรีุ 

- นิสติหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาชมุชน ท่ีเรียนวิชา ระบบสารสนเทศใน

การจดัการสงัคม (Information System for Society Management) ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2555 สมัภาษณ์ชาวบ้านบ้านหวัโกรก และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในโรงเรียนบ้านหวั

โกรก และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านหวัโกรก 

1.8. การสํารวจข้อมลูด้วยแบบสอบถาม 

- ประชากร (population) คือ ครอบครัวในชมุชนบ้านหวัโกรก 

- กรอบการเลือกตวัอย่าง (sampling frame) คือ ครอบครัวท่ีอยู่ในครัวเรือนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยั

ตามทะเบียนราษฎร์ของบ้านหวัโกรก หมู่ 5 ตําหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

จํานวน 368 ครัวเรือน13 

- การเลือกกลุม่ตวัอย่าง (sample selection) คํานวณขนาดตวัอย่าง (sample size) ด้วย

วิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกําหนดระดบัความผิดพลาดของการเลือก

ตวัอย่าง (sampling error) ร้อยละ 5 ได้ครัวเรือนตวัอย่างจํานวน 196 ครัวเรือน แตกํ่าหนด

ครัวเรือนตวัอย่างเพิ่มอีก 4 ครัวเรือน เพ่ือเป็นตวัอย่างสํารอง จึงมีครัวเรือนตวัอย่างในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูจริงจํานวน 200 ครัวเรือน และทําการสุม่ตวัอยา่ง (sampling) ด้วยการสุม่

แบบธรรมดา โดยวิธีสุม่ธรรมดา (sample random sampling) โดยนําเอารายช่ือบ้านเลขท่ี

ของครัวเรือนใสใ่นแผ่นตารางทําการ (spreadsheet) และทําการเลือกแบบสุ่มด้วยฟังก์ชนั 

(function) RAND() 

- การเก็บข้อมูล (data collection) ใช้วิธีการแจกแบบสํารวจให้กลุ่มตวัอย่างตอบ

แบบสอบถามเอง (self-administered) โดยการประสานงานกบัผู้ ใหญ่บ้านเพ่ือประสานงาน

กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) นําแบบสํารวจไปแจกตามรายช่ือ

บ้านเลขท่ีท่ีได้จากการสุม่ 

 

 

 
13 ข้อมลู ณ เดือน ธันวาคม 2556 จากบญัชีทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ของผู้ใหญ่บ้านบ้านหวัโกรก 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจชุมชน การสมัภาษณ์ และการสํารวจด้วยแบบสอบถาม มาผสมผสาน

แบบผสมรวม (embed) ด้วยวิธีการพรรณนา (descriptive)  

7. การพัฒนาคู่มือการใช้รัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์  

- วิเคราะห์บริบทและโครงสร้างทางสงัคมของชมุชน 

- วิเคราะห์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของชมุชน  

- วิเคราะห์การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครอบครัว 

- วิเคราะห์ความต้องการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ 

- ศกึษาความพร้อมในการให้บริการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐของศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

- สร้างกระบวนการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานรัฐบาล 

- พฒันาคูมื่อการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับครัวเรือนในชมุชนบ้านหวัโกรก 
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บทที่ 4 

ชุมชนบ้านหวัโกรก 

 การศกึษาชมุชนบ้านหวัโกรกในบทนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูของชมุชนด้วยวิธีการแบบผสม (mixed 

methods) โดยใช้ทัง้วิธีการเชิงคณุภาพ (qualitative method) และวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative 

method) จากเอกสาร การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสํารวจชมุชน และระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ 

(geographic information system:  GIS) จากระบบแผนท่ีของกเูกิล (google map) เพ่ือทบทวนสภาพ

บริบทของชมุชน  โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สําหรับใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นสําหรับสร้างรูปแบบจําลองการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล

และพัฒนาคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล และตอบปัญหาการวิจัย คือ สภาพบริบทและ

โครงสร้างสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรกมีลกัษณะอยา่งไร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. พืน้ที่และที่ตัง้ 

 “บ้านหวัโกรก14” เป็นช่ือหมู่บ้านท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาเขียว ในเขตชายฝ่ังทะเล

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย มีพืน้ท่ีประมาณ 1,280 ไร่ (ศนูย์ข้อมลูเพ่ือการพฒันาชนบท2, 2556) หรือมี

ช่ือเรียกตามเขตการปกครองท้องถ่ิน คือ หมูท่ี่ 5 ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ  

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงท่ีตัง้ของหมูบ้่านหวัโกรก 

                                                            
14 ในอดีตหมูบ้่านตัง้อยูต้่น (หวั) ทางนํา้ (โกรก) ท่ีไหลลงมาจากภเูขาผา่นหมูบ้่าน 
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 การตัง้ ถ่ินฐานของบ้านหัวโกรก เป็นแบบผสมระหว่างการตัง้ ถ่ินแบบกระจาย (scattered 

settlement) การตัง้ถ่ินฐานแบบเส้น (line settlement) และการตัง้ถ่ินฐานแบบกลุม่ (cluster settlement) 

ดงันี ้(การสงัเกต, 13 มิถนุายน 2557) 

1. การตัง้ถ่ินแบบกระจาย เป็นบ้านของชาวบ้านหวัโกรกท่ีเป็นคนดัง้เดิม ส่วนใหญ่ปลกูเป็นบ้าน

แบบชัน้เดียวสร้างด้วยไม้ บางบ้านเป็นปนูผสมไม้ และบางบ้านเป็นปนูทัง้หลงั ปลกูกระจาย

อยู่ตามสวนท่ีเป็นท่ีดินของตนเอง มีทางเข้าเป็นทางลกูรังแคบๆ เข้าได้เฉพาะรถยนต์คนัเดียว

หรือเหมาะกบัการเดนิทางเข้าออกด้วยรถจกัรยานยนต์ 

2. การตัง้ถ่ินฐานแบบเส้น เป็นบ้านของชาวบ้านท่ีปลกูอยู่ตามริมถนนท่ีสร้างผ่านบ้านหวัโกรก 

เช่น ถนนบ้านหวัโกรก ถนนหนองข้างคอก และถนนยางท่ีเช่ือมระหว่างบ้านหวัโกรกกบัถนน

หนองข้างคอก มีทัง้บ้านท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัทัว่ไป ห้องเช่า และร้านค้า 

3. การตัง้ถ่ินฐานแบบกลุ่ม เป็นหมู่บ้านท่ีก่อสร้างใหม่ มีทัง้แบบชัน้เดียวและสองชัน้ เป็นท่ีอยู่

อาศยัของชาวบ้านหัวโกรกท่ีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ มีทัง้ท่ีเป็นเจ้าของบ้านเองและเช่าอาศยัอยู่

ชัว่คราว และมีบางบ้านท่ีสร้างเป็นห้องเช่าอยูภ่ายในพืน้ท่ีท่ีอาศยัของตนเอง  

 บ้านหวัโกรกเป็นสงัคมชนบท (rural society) ในเขตชานเมือง (suburban area) เพราะเป็น

หมูบ้่านในเขตตําบลหนองรี ซึง่เป็นตําบลท่ีอยูร่อบนอกสดุของอําเภอเมืองชลบรีุ และเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูน่อกเขต

เทศบาล ปัจจุบนัอิทธิพลของความเป็นเมือง (urbanization) ท่ีขยายตวัออกไปจากศนูย์กลางของอําเภอ

เมืองชลบุรี ทําให้มีการสร้างท่ีอยู่อาศยัเป็นหมู่บ้านจัดสรรแทรกตวัอยู่ในหมู่บ้าน 2 แห่ง คือ หมู่บ้าน

ปริญญาวิลล์ และแกรนด์ชลปาร์ค และมีห้องแถวสําหรับให้เช่าอาศยัอยูอี่กจํานวนหนึง่ 

 ผลกระทบจากโครงการพฒันาโครงการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Sea 

Board Development Program: ESB) ทําให้ชุมชนบ้านหัวโกรกมีความเป็นอุตสาหกรรม 

(industrialization) เกิดขึน้อยู่ในชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง คือ โรงงานของบริษัท ที.เอ็ม.ซี. 

อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ผลิตชิน้สว่นไฮโดรลิก โรงงาน ที เอส เค (TSK) ผลิตเหล็ก และบริษัท เชียน 

ชาง แมชชีน (ประเทศไทย) จํากดั ผลติ ประกอบ และซอ่มแซม เคร่ืองจกัรทัว่ไป 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงท่ีตัง้ของหมูบ้่านจดัสรรและโรงงานอตุสาหกรรมในชมุชนบ้านหวัโกรก 

 การพฒันาด้านคมนาคมของรัฐบาลในการเช่ือมโยงการเดินทางของประเทศทําให้บ้านหวัโกรกมี

เส้นทางคมนาคมสายสําคญัล้อมรอบและตดัผา่น ดงันี ้

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-พทัยา)  

2. ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 344 (ชลบรีุ – แกลง)  

3. ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 361 (ถนนเล่ียงเมืองชลบรีุ)  

 นอกจากนีย้งัมีเส้นทางรถไฟสายตะวนัออกกรุงเทพฯ-บ้านพลตูาหลวง อยู่ทางด้านทิศใต้ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองข้างคอก ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนัก และสามารถใช้บริการได้ท่ีสถานนี

รถไฟชลบรีุ 

 ภายในชมุชนบ้านหวัโกรกมีทัง้ถนนลาดยางและถนนลกูรังเป็นเครือข่ายการเดินทางของชาวบ้าน 

แต่มีถนนสายหลกัท่ีสําคญั 1 เส้น คือ ถนนบ้านหวัโกรก ถนนเส้นนีเ้ป็นถนนลาดยางท่ีต่อกบัถนนโปษยา

นนท์ท่ีเช่ือมกบัซอยบ้านสวน 11 เป็นเส้นทางออกไปสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) 

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี) เส้นทางนีจ้ดัได้ว่า เป็นเส้นทางหลกัของ

ชาวบ้านหวัโกรกท่ีใช้ในการเดนิทางเข้าไปยงัตวัเมืองชลบรีุ  
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 ภาพท่ี 4.3 แสดงเส้นทางคมนาคมท่ีล้อมรอบและตดัผา่นชมุชนบ้านหวัโกรก 

 จากภาพท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า เส้นทางคมนาคมท่ีอยู่รอบ ๆ บ้านหวัโกรกทําให้ชาวบ้านบ้านหวั

โกรกเส้นทางคมนาคมท่ีทําให้การเดินทางท่ีสะดวก แตข่ณะเดียวกนัการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 

7 (กรุงเทพฯ-พทัยา) ท่ีตดัผ่านหมู่บ้านและแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 2 ส่วนโดยมีถนนขัน้กลาง ทําให้การ

เดนิทางไปมาหาสูก่นัของประชาชนในพืน้ท่ีไมส่ะดวกเหมือนแตก่่อน (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือถนน

มอเตอร์เวย์สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2540) การติดต่อกนัของประชาชนระหว่าง 2 พืน้ท่ีต้องใช้สะพานข้ามถนนท่ี

สร้างไว้ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของหมูบ้่านในการเดนิทางไปมาหาสูก่นั  

 จากการสมัภาษณ์ผู้ ใหญ่บ้าน (ไพรัช วิถี, 2556) ท่ีอธิบายว่า การเดินทางของประชาชนบ้านหวั

โกรกส่วนใหญ่มีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ส่วนตวัใช้ในการเดินทาง ดงันัน้การติดต่อกบัภายนอกหมู่บ้าน 

ชาวบ้านท่ีมีรถยนต์ส่วนตวัจะใช้รถยนต์ส่วนตวัในการเดินทางไปยงัตวัเมืองและพืน้ท่ีอ่ืนด้วยตนเอง แตก็่มี

ชาวบ้านบางสว่นท่ีไมมี่รถยนต์สว่นตวัจะเดนิทางด้วยรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างไปขึน้รถประจําทางชลบรีุ หนอง

รี และวดันาเข่ือน (รถสองแถวสีเหลือง) ท่ีจอดอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) 

บริเวณปากทางเข้าวดัหนองรี 
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2. ประชากรและครอบครัว 

 ตามข้อมลูในทะเบียนราษฎร์เดือนธันวาคม 2556 บ้านหวัโกรกมีท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็นครัวเรือนท่ีมี

บ้านเลขท่ี 385 ครัวเรือน15 เป็นครัวเรือนท่ีมีแตบ้่านเลขท่ีโดยไมมี่เจ้าบ้าน 150 ครัวเรือน  

 แต่จากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีครัวเรือนท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่จริงประมาณ 173 

ครัวเรือน16 มีประชาชนอาศยัอยู่ประมาณ 635 คน จําแนกเป็นเพศชายประมาณ 287 คน และเพศหญิง

ประมาณ 348 คน แบง่ตามวยัเป็นวยัเด็ก (อายแุรกเกิด – 5 ปี) ประมาณร้อยละ 7 (43 คน) วยัเรียน (อาย ุ

6-14 ปี) ประมาณร้อยละ 10 (64 คน) วยัทํางาน (อาย ุ15-60 ปี) ประมาณร้อยละ 70 (444 คน) และวยั

สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) ประมาณร้อยละ 13 (84 คน) ดงัภาพท่ี 4.4  

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงสดัสว่นของประชากรบ้านหวัโกรกตามวยัหรือกลุม่อาย ุ

 จากภาพท่ี 4.4 แสดงให้เห็นวา่ ชมุชนบ้านหวัโกรก มีประชากรวยัทํางานมากท่ีสดุ รองลงมาคือ วยั

เรียน วยัชรา และมีประชากรวยัเดก็น้อยท่ีสดุ 

 เม่ือพิจารณาจากจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชาชนในหมู่บ้านหัวโกรก แสดงให้เห็นว่า 

ครอบครัวในชมุชนบ้านหวัโกรกเป็นครอบครัวขนาดเล็ก แต่ละครอบครัวมีสมาชิกประมาณ 3-4 คน และ

เป็นชมุชนท่ีมีสดัสว่นของคนวยัทํางานมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นวยัผู้สงูอาย ุวยัเรียน และวยัเดก็ 

                                                            
15 ทะเบียนราษฎร์เดือนธนัวาคม 2556 
16 ข้อมลู จปฐ ปี พ.ศ. 2556 
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3. การศึกษา 

 บ้านหัวโกรกมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในหมู่บ้าน คือ โรงเรียนบ้านหัวโกรก และมี

โรงเรียนระดบัประถมศกึษาอีกหลายแห่งท่ีตัง้อยูใ่นหมูบ้่านใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบ้านหนองตะโก โรงเรียน

ชมุชนวดัหนองรี เป็นต้น  

 ส่วนในเขตอําเภอเมืองชลบุรีมีสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของรัฐบาล เช่น โรงเรียนชล

ราษฎรอํารุง และโรงเรียนชลกนัยานกุลุชลบรีุ รวมถึงมีสถานศกึษาด้านวิชาชีพของรัฐและเอกชนมากกว่า 

10 แห่ง และท่ีสําคญัในเขตอําเภอเมืองชลบุรีมีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐบาล คือ 

มหาวิทยาลยับรูพา และของเอกชน คือ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ  

 จากข้อมลู จปฐ17 พบว่า ประชาชนในชมุชนบ้านหวัโกรกมีประชากรท่ีไม่เคยศกึษา ประมาณร้อย

ละ 3.15 (20 คน) มีการศกึษาระดบัก่อนวยัเรียน ประมาณร้อยละ 6.46 (41 คน) มีการศกึษาระดบั

ประถมศกึษา ประมาณร้อยละ 38.43 (244) คน มีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ประมาณร้อยละ 

22.05 (140 คน) มีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ประมาณร้อยละ 13.23 (84 คน) มีการศกึษา

ระดบัอนปุริญญา ประมาณร้อยละ 3.94 (25 คน) และมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป ประมาณร้อยละ 

12.75 (81) คน ดงัภาพท่ี 4.5  

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงสดัสว่นของประชากรบ้านหวัโกรกตามระดบัการศกึษา 

                                                            
17 ข้อมลู จปฐ ปี พ.ศ. 2556 
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 จากสัดส่วนประชากรด้านการศึกษาของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหัวโกรก พบว่า 

ประชาชนมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมาก ส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัประถมศกึษามากท่ีสดุ รองลงมา 

คือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรีขึน้ไป ก่อนวัยเรียน 

อนปุริญญา และไมเ่คยศกึษาเลยมีจํานวนน้อยท่ีสดุ  

 แม้ว่าบ้านหวัโกรกอยู่ในพืน้ท่ีมีสถาบนัการศกึษาทกุระดบัการศกึษา แต่เม่ือพิจารณาจากสดัส่วน

ของคนท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญา พบว่า ประชากรสว่นใหญ่จบการศกึษาต่ํากว่าระดบัปริญญา และยงั

มีประชาชนท่ีไมเ่คยศกึษาปรากฎให้เห็นอยู ่

4. อาชีพ 

 อาชีพดัง้เดิมของชาวบ้านหวัโกรก คือ การเก็บและค้าของป่า ในอดีตชาวบ้านหวัโกรกเคยทํานา 

ทําสวน ปลกูผกั และเลีย้งสตัว์ ตอ่มาเม่ือรัฐบาลมีนโยบายพฒันาชนบทเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ

พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําให้หน่วยงานของรัฐบาลเข้าไปพฒันาและส่งเสริมให้ชาวบ้านทํา

อาชีพเสริม เช่น ทําผ้าบาตกิ ทําเคร่ืองจกัรสาน ทําขนม ทําอาหารแปรรูป และผลติผลติภณัฑ์ชีวภาพ 

 การเปลี่ยนแปลงของชมุชนบ้านหวัโกรกไปสูค่วามทนัสมยั (modernization) รวมถึงการขยายตวั

ของเมืองและการพัฒนาของอุตสาหกรรมเข้าไปในพืน้ท่ี ทําให้โครงสร้างประชากรด้านอาชีพ 18 ของ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านหวัโกรกมีอาชีพเป็นเกษตกรรม ประมาณร้อยละ 9.29 (59 คน) เป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประมาณร้อยละ 2.99 (19 คน) เป็นพนกังานบริษัท ประมาณร้อยละ 4.25 (27 คน) 

ทํางานรับจ้างทัว่ไป ประมาณร้อยละ 34.49 (219 คน) ทําการค้าขาย ประมาณร้อยละ 7.24 (46 คน) ทํา

ธุรกิจสว่นตวั ประมาณร้อยละ 5.04 (32 คน) ทําอาชีพอ่ืนนอกเหนือท่ีกล่าวมา ประมาณ 7.87 (50 คน) 

กําลงัศกึษา ประมาณร้อยละ 22.99 (146 คน) และไม่มีอาชีพ ประมาณร้อยละ 5.83 (37 คน) ดงัภาพท่ี 

4.6  
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ภาพท่ี 4.6 แสดงสดัสว่นอาชีพของประชาชนท่ีอยูใ่นชมุชนบ้านหวัโกรก 

 จากภาพท่ี 4.6 แสดงให้เห็นวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนบ้านหวัโกรกสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้างทั่วไป รองลงมา คือ กําลังศึกษา ทําเกษตรกรรม ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ค้าขาย ไม่มีอาชีพ ธุรกิจ

สว่นตวั  พนกังานบริษัท และน้อยท่ีสดุเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

 จากสดัส่วนในการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนบ้านหวัโกรก แสดงให้เห็นว่า โครงสร้าง

ทางสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรกมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ  มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง

ด้านอาชีพไปสู่การประกอบอาชีพเป็นแบบสงัคมเมืองมากขึน้ แตย่งัคงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม19

ตามสภาพของท้องถ่ินอยู ่

5. การเมืองและการปกครอง 

 บ้านหัวโกรกอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากอําเภอเมืองชลบรีุและจงัหวดัชลบรีุ ศนูย์กลางหน่วยงานราชในสว่นภมูิภาค 

ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ศนูย์รวมหน่วยงานราชการในสว่นกลาง ประมาณ 80 

กิโลเมตร 

 ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล บ้านหวัโกรกมีระบบการเมืองและการปกครอง 2 

ระบบซ้อนกนัอยู ่คือ ระบบการปกครองสว่นภมูิภาค และระบบการปกครองสว่นท้องถ่ิน  

                                                            
19 การทําเกษตรกรรมยงัคงเป็นอาชีพหลกัและสร้างรายได้ให้กบัชมุชน คือ การทําสวนมะพร้าว และการปลกูชะอม 
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 ระบบการปกครองส่วนภูมิภาค บ้านหัวโกรกเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กท่ีสุดของระบบการ

บริหารราชการแผ่นดินในสว่นภมูิภาค มีผู้ ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนกังานฝ่ายปกครอง มีผู้ช่วยผู้ ใหญ่ 2 คน ทํา

หน้าท่ีฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ และมีคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้านเป็น

ประธาน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีภมูิลําเนาในหมู่บ้าน ผู้ นําหรือผู้แทน

กลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตําแหน่ง และกรรมการหมู่บ้านผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่ง

นายอําเภอแต่งตัง้จากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคณุวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่า

สองคนแตไ่มเ่กินสบิคน 

 หน้าท่ีหลกัของผู้ ใหญ่บ้านตามพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องท่ี พุทธศกัราช 2457 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ กําหนดให้ทําหน้าท่ี ดงันี ้

1. ช่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบตัิหน้าท่ีและเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน  และมีอํานาจ

หน้าท่ีดงัตอ่ไปนีด้้วย (มาตรา 27) 

1.1. อํานวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่
ราษฎรในหมูบ้่าน 

1.2. สร้างความสมานฉันท์และความสามคัคีให้เกิดขึน้ในหมู่บ้าน รวมทัง้ส่งเสริมวฒันธรรม

และประเพณีในท้องท่ี 

1.3. ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับ
สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.4. รับฟังปัญหาและนําความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการท่ีจําเป็นของราษฎรใน

หมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กร

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 

1.5. ให้การสนบัสนนุ สง่เสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือการให้บริการ

ของสว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.6. ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โดยกระทําตนให้เป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้แนะนํา 

1.7. อบรมหรือชีแ้จงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ ในการนี ้สามารถเรียกราษฎรมาประชมุได้ตามสมควร 
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1.8. แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพ่ือบําบัดปัดป้อง

ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทัง้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่

ผู้ประสบภยั 

1.9. จดัให้มีการประชมุราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครัง้ 

1.10. ปฏิบตัิตามคําสัง่ของกํานนัหรือทางราชการและรายงานเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติซึง่เกิดขึน้
ในหมูบ้่านให้กํานนัทราบ พร้อมทัง้รายงานตอ่นายอําเภอด้วย 

1.11. ปฏิบตัิตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือ
ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ว่าราชการจงัหวดั หรือนายอําเภอ

มอบหมาย” 

2. มีหน้าท่ีและอํานาจในการท่ีเก่ียวด้วยความอาญาดงัตอ่ไปนี ้คือ (มาตรา 28) 

2.1. เม่ือทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมาย เกิดขึน้หรือสงสยัว่าได้เกิดขึน้ในหมู่บ้านของ

ตน ต้องแจ้งความตอ่กํานนันายตําบลให้ทราบ 

2.2. เม่ือทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึน้ หรือสงสยัว่าได้เกิดขึน้ในหมู่บ้านท่ี

ใกล้เคียง ต้องแจ้งความตอ่ผู้ใหญ่บ้านหมูบ้่านนัน้ให้ทราบ 

2.3. เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผู้ ท่ีกระทําผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของท่ีสงสยัว่าได้มาโดย

การกระทําผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของสําหรับใช้ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ให้จับ

สิง่ของนัน้ไว้และรีบนําสง่ตอ่กํานนันายตําบล 

2.4. เม่ือปรากฏว่าผู้ ใดกําลงักระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตคุวรสงสยัว่า เป็นผู้ ท่ีได้กระทํา

ผิดกฎหมายก็ดี ให้จบัตวัผู้นัน้ไว้และรีบนําสง่ตอ่กํานนันายตําบล 

2.5. ถ้ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน้าท่ีราชการ ให้จับผู้ ใดในหมู่บ้านนัน้ เป็นหน้าท่ีของ

ผู้ใหญ่บ้านท่ีจะจบัผู้นัน้ และรีบสง่ตอ่กํานนั หรือกรมการอําเภอตามสมควร 

2.6. เม่ือเจ้าพนกังานผู้ มีหน้าท่ีออกหมายสัง่ให้ค้น หรือให้ยดึ ผู้ใหญ่บ้านต้องจดัการให้เป็นไป

ตามหมาย 

 ภายใต้ระบบการบริหารหมูบ้่านแบบเป็นทางการของหมู่บ้านหวัโกรกยงัมีองค์กรและกลุม่ท่ีไม่เป็น

ทางการท่ีจดัตัง้ขึน้ตามลกัษณะงาน ดงันี ้
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1. ศนูย์ประสานงานหมูบ้่าน บ้านหวัโกรก 

2. คณะกรรมการกลุม่กองทนุสวสัดกิาร 
3. คณะกรรมการกลุม่สาธารณสขุประจําหมูบ้่าน 

4. คณะกรรมการกลุม่ออมทรัพย์บ้านหวัโกรก 

5. คณะกรรมการกลุม่รักษาความปลอดภยัหมูบ้่าน 

6. คณะกรรมการกลุม่สง่เสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 

7. คณะกรรมการกลุม่ชมรมผู้สงูอาย ุ

8. คณะกรรมการกลุม่สตรีอาสาบ้านหวัโกรก 

9. คระกรรมการกลุม่เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ 

10. คณะกรรมการกลุม่อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

11. คณะกรรมการกลุม่สง่เสริมการออกกําลงักาย 

12. คณะกรรมการกลุม่อนรัุกษ์วฒันธรรมและกิจกรรมทางศาสนา 

13. คณะกรรมการกลุม่เยาวชนขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่วนระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม บ้านหวัโกรกเป็น 1 หมู่บ้านใน 12 หมู่บ้านขององค์การบริหารสว่นตําบล

หนองรี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 2 คน ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในการให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตําบล และควบคมุการปฏิบตัิงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารสว่นตําบล ข้อบญัญตั ิระเบียบ และข้อบงัคบัของทางราชการ  

 แม้ว่าบ้านหวัโกรกเป็นเขตการปกครองในระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค แต่การมีพืน้ท่ีอยู่ใน

เขตการปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี การพฒันาบ้านหวัโกรกด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรม และบริการสาธารณะจึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี 

และการชําระภาษี อากร และค่าธรรมเนียมท่ีกฎหมายกําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ เก็บ 

เช่น ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีธุรกิจของสถานประกอบการ อากรการฆ่าสตัว์

และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
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ภาพท่ี 4.7 แสดงแผนท่ีเขตการปกครองท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองรี 

 บ้านหวัโกรกเป็นเขตปกครองพืน้ท่ีตามพระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องท่ี พทุธศกัราช 2457 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นเขตการปกครองท้องถ่ินตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

สว่นตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 การแบ่งอํานาจให้ผู้ ใหญ่บ้านทําหน้าท่ีช่วยเหลือภารกิจของรัฐบาลในระดับหมู่บ้านด้านการ

ปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภยัภายในหมู่บ้าน รวมถึงการช่วยหน่วยงานของ

รัฐในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน คือ การแจ้งข้อมลู ขา่วสาร ความรู้ กฎหมาย และนโยบาย

ของรัฐบาลไปสู่ประชาชน และช่วยทําหน้าท่ีประสานงานและให้บริการประชาชนในหมู่บ้านกบัหน่วยงาน

ของรัฐ และรวบรวมความคดิเห็นและปัญหาสง่ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 การกระจายอํานาจการบริหารและดแูลพืน้ท่ีทัง้ในรูปแบบของหมูบ้่านและท้องถ่ินยงัไม่สามารถทํา

ให้ประชาชนติดต่อและทําธุรกรรมกับรัฐบาลได้ทัง้หมดจากตวัแทนของรัฐในหมู่บ้านและท้องถ่ิน ดงันัน้ 

ประชาชนบ้านหวัโกรกจึงต้องเดินทางไปดําเนินการเองท่ีหน่วยงานภายในอําเภอเมืองชลบรีุหรือในจงัหวดั

ชลบรีุ เช่น การแจ้งเกิด การจดทะเบียนสมรส การแจ้งตาย การแจ้งการย้ายถ่ิน การเสียภาษีเงินได้ การเสีย

ภาษีรถยนต์ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงท่ีตัง้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนบ้านหวัโกรก 

 จากภาพท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่า ชมุชนบ้านหวัโกรกมีหน่วยงานของรัฐตัง้อยู่ในพืน้ท่ี 2 หน่วยงาน

เท่านัน้ คือ โรงเรียนบ้านหวัโกรก และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลบ้านหวัโกรก ประชาชนสามารถ

เดนิทางไปตดิตอ่ได้โดยสะดวกด้วยรถจกัรยาน หรือรถจกัรยานยนต์ หรือรถยนต์สว่นตวั   

 นอกจาก 2 หน่วยงานท่ีกล่าวมา หน่วยงานของรัฐทัง้ระดบัท้องถ่ินและส่วนภมูิภาคส่วนใหญ่อยู่

นอกพืน้ท่ีของหมู่บ้าน ชาวบ้านหวัโกรกต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านด้วยรถสว่นตวัหรือรถประจําทาง เช่น 

การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี ในการชําระภาษีท้องถ่ิน ประชาชนต้องเดินทางด้วย

รถจกัรยานยนต์หรือรถยนต์สว่นตวัออกไปยงัถนนหมายเลข 344 (ชลบรีุ – แกลง) เพ่ือเดนิทางเข้าไปยงัท่ีตัง้

ของสํานกังานท่ีอยูอี่กฝากหนึง่ของถนน  

 ส่วนการเดินทางไปติดต่อและใช้บริการหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นหน่วยงานของส่วนภูมิภาค ส่วน

ใหญ่ตัง้อยูใ่นตวัอําเภอเมืองชลบรีุหรือบริเวณใกล้เคียงกบัศาลากลางจงัหวดัชลบรีุ (ยกเว้นสํานกังานขนสง่

จงัหวดัชลบรีุท่ีมีท่ีตัง้ห่างไกลออกไป) แม้วา่จะมีถนนหลายสายท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนหมูบ้่านทําให้การเดินทาง

มีความสะดวก แต่ก็ต้องใช้เวลาและคา่ใช้จ่าย เพราะแต่ละเส้นทางต้องตดัผ่านถนนใหญ่ เช่น   ทางหลวง

พิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-พทัยา) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 

(ถนนเล่ียงเมืองชลบรีุ) และทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 3 (ถนนสขุมุวิท) 
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 เม่ือพิจารณาจากท่ีตัง้ของหมู่บ้าน จะเห็นได้ว่าประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบ้านหวัโกรกมีความ

สะดวกในการเดนิทางไปตดิตอ่ราชการกบัหน่วยงานของรัฐทัง้หน่วยงานในระดบัท้องถ่ิน และหน่วยงานใน

ระดบัภมูิภาค  

6. องค์การและองค์กรของชุมชน 

 ภายในชุมชนบ้านหัวโกรกมีองค์การของรัฐบาล องค์การไม่แสวงกําไร องค์กรทางสังคมของ

ชาวบ้าน และหน่วยงานของเอกชน ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือองค์การและหนว่ยงานภายในชมุชนบ้านหวัโกรก 

ประเภทของหน่วยงาน ช่ือหน่วยงาน 

องค์การของรัฐบาล โรงเรียนบ้านหวัโกรก  

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านหวัโกรก 

องค์การของเอกชน โรงงานของบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  

โรงงาน ที เอส เค (TSK) 

บริษัท เชียน ชาง แมชชีน (ประเทศไทย) จํากดั 

องค์การไมแ่สวงกําไร วดัสมานราษฎร์ 

องค์กรของชมุชน/ชาวบ้าน ศนูย์การเรียนรู้ต้นแบบจงัหวดัชลบรีุ (เนือ้ท่ี 3 ไร่) ประกอบด้วย  

 - ศาลาพระพทุธรูป 

 - อาคารอเนกประสงค์  

 - ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรก  

 - ร้านอาหารตามสัง่ 

 - สถานีวิทยวุิทยชุมุชนความถ่ี 103.75 MHz 

 - ศนูย์ฝึกอาชีพสตรีบ้านหวัโกรก 

 - โรงสีข้าวชมุชน 

 - โรงผลติปุ๋ ยชีวภาพ 

 - โรงเพาะเห็ด 

 - แปลงปลกูผกัปลอดสารพิษ 
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ประเภทของหน่วยงาน ช่ือหน่วยงาน 

 - เล้าเป็ด หมปู่า และหมหูลมุ 

 - สวนสมนุไพร 

 - ศนูย์หมกัใบไม้ 

 - เคร่ืองผลติก๊าซธรรมชาตทิางมลูสตัว์ 

 - ฝายชะลอนํา้สาธิต 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงแผนท่ีท่ีตัง้องค์การและองค์กรในชมุชนบ้านหวัโกรก 

 ศนูย์การเรียนรู้ต้นแบบจงัหวดัชลบรีุ ท่ีตัง้อยู่ ณ บ้านหวัโกรก ตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2550 ท่ีโรงเรียน

บ้านหวัโกรก ตอ่มาได้ย้ายมาอยูท่ี่ปัจจบุนันีเ้ม่ือปี พ.ศ. 2552 มีเนือ้ท่ีประมาณ 3 ไร่ เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีมี

ความสําคัญต่อชุมชนและชาวบ้านไม่น้อยไปกว่าพืน้ท่ีสาธารณะอ่ืนๆ เพราะเป็นศูนย์รวมของการทํา

กิจกรรมของชาวบ้านด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น เป็นท่ีประชุมกรรมการหมู่บ้าน เป็นสถานท่ีต้อนรับผู้มา

ศกึษาดงูาน เป็นท่ีทํางานของกลุม่อาชีพ จดังานเลีย้งสงัสรรค์ และกิจกรรมวนัสําคญั เป็นต้น  

 จากการลงพืน้ท่ีศกึษาชมุชนหลายครัง้พบว่า กิจกรรมท่ีพบว่ามีชาวบ้านมาทํากนัอย่างตอ่เน่ืองคือ 

กลุ่มอาชีพทําผ้าบาติก การจดัรายการวิทยขุองสถานีวิทยชุมุชน การประชมุกรรมการหมู่บ้าน และมีผู้มา

ศกึษาดงูานเป็นระยะๆ  
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7. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทชุีมชน 

 ยทุธศาสตร์ของรัฐบาลในการผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมแห่งการสร้างภมูิปัญญาและการ

เรียนรู้ (knowledge based society) ตามสงัคมโลกท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง

แพร่หลาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในฐานะหน่วยงานหลกัตามภารกิจดงักล่าวจึง

ดําเนินโครงการตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เอือ้อาทร โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 

โครงการจดัตัง้ศนูย์กลางความรู้แห่งชาต ิเป็นต้น   

 โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน20ในชุมชน ศาสนสถาน และหน่วยงานของรัฐ เป็นอีก

หนึ่งโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีถกูนํามาใช้ในการพฒันาสงัคมไทยเข้าสู่

สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร, ออนไลน์: ม.ป.ป.) 

1. เพ่ือพฒันาศกัยภาพของประชาชนและชุมชน ให้มีความรู้เร่ืองเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และ

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าข้อมลู ตอ่ยอดความรู้ และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. เพ่ือสร้างผู้ ชํานาญการในชมุชนให้มีความรู้ ความชํานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และสามารถดแูลศนูย์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. เพ่ือรวบรวมความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิต การสร้าง

งาน สร้างอาชีพ ตลอดจนสนับสนุนการตดัสินใจของคนในชุมชนได้ และสนบัสนุนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนข้อมลูของคนในแต่ละชุมชน และระหว่างชุมชน โดยเฉพาะ

เร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน เกษตรกรรม การสร้างอาชีพ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และต่อยอด

ความรู้ของชมุชน 

5. เพ่ือลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Digital Divide) ให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการสอดแทรกคุณธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม 

 
20 เป็นโครงการตอ่ยอดมาจากโครงการหนึง่วดัหนึง่ศนูย์การเรียนรู้ (OTEC) โครงการพฒันาชมุชนแหง่ข้อมลู (i-Community) และ

ผู้บริหารสารสนเทศชมุชน (Community CIO) และโครงการ Community e-Center ท่ีต้องการให้เป็นแหลง่การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของเด็ก เยาวชน และชมุชน เพ่ือให้เยาวชนและ ประชาชนทัว่ไปสามารถสืบค้น เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผา่น

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 ปีงบประมาณ 2550 รัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณตัง้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนขนาดใหญ่ (ขนาด 

L) ภายในศนูย์การเรียนรู้ต้นแบบจงัหวดัชลบรีุ บ้านหวัโกรกจํานวน 1 ศนูย์21 ทําการตดิตัง้และสง่มอบให้ใช้

งานได้เม่ือปี พ.ศ. 2553 โดยมีนายภวตั เมธีสทุธิภทัร (นายไพรัช วิถี) ผู้ ใหญ่บ้าน และร้อยตรีวิเชียร อินท

ไกร ข้าราชการบํานาญ เป็นผู้ประสานงาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับให้บริการ

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ดงันี ้

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ไป (Windows 7 Home Basic) จํานวน 15 เคร่ือง22  

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Windows 7 Professional)   จํานวน 1 เคร่ือง23 

3. เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ (Multi-Function)    จํานวน 1 เคร่ือง24 

4. ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์25      จํานวน 1 ระบบ 

5. กล้อง Web Camera       จํานวน 1 ตวั 

6. เคร่ืองสํารองไฟ (UPS)      จํานวน 1 ตวั 

7. กล้องถ่ายภาพ Digital      จํานวน 1 ตวั 

8. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมฉากรับภาพ    จํานวน 1 ชดุ 

9. โต๊ะพร้อมเก้าอี ้       จํานวน 16 ชดุ  

 
21 โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ ICT ชมุชน จํานวน 500 ศนูย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
22 ทกุเคร่ืองมีชดุหฟัูง (Headphone) พร้อมไมโครโฟน (Microphone)  
23 เช่ือมตอ่กบักล้อง Web Camera เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ (Multi-Function) อปุกรณ์กระจายเสียง (Speaker) และไมโครโฟน 

(Microphone) 
24 เป็นเคร่ืองพิมพ์ท่ีสามารถพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร รับสง่แฟกซ์ และสแกนภาพได้ 
25 พร้อมซอฟต์แวร์ควบคมุการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูขา่ย 
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ภาพท่ี 4.10 - 4.13 แสดงอาคารท่ีตัง้และภายในศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรก 

 ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกตัง้อยูใ่นอาคารถาวรด้านหน้าของศนูย์การเรียนรู้ต้นแบบ

จงัหวดัชลบรีุ ภายในอาคารนอกจากเป็นท่ีตัง้ของศนูย์การเรียนรู้ไอซทีีชมุชนบ้านหวัโกรกยงัแบง่พืน้ท่ีสว่น

หนึง่ท่ีอยูด้่านหน้าของอาคารให้เช่าเป็นร้านขายของชําและอาหารตามสัง่ 
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 จากการศกึษาเอกสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สมัภาษณ์ผู้ ใหญ่บ้านหวั

โกรก (ไพรัช วิถี, 2556) และลงพืน้ท่ีศกึษาการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรก พบว่า 

ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกมีกรรมการบริหาร 3 คน คือ นายไพรัช วิถี เป็นผู้บริหารศนูย์ฯ พ.ต. 

สชุาติ สดุพุ่ม เป็นผู้ดแูลศนูย์ฯ และนางพวงเพ็ญ สวสัดีมงคล เป็นผู้ดแูลศนูย์ฯ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 

10.00 – 21.00 น. คิดคา่บริการ 10 บาท/ชัว่โมง มีคา่ใช้จ่ายตอ่เดือนประมาณ 4,650 บาท เป็นคา่จ้างคน

เฝ้าเดือนละ 3,000 บาท คา่โทรศพัท์ 650 บาท/เดือน และคา่ไฟฟ้าประมาณ 1,000 บาท/เดือน  

 ระหว่างลงพืน้ท่ีทําวิจยัพบว่า ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกปิดให้บริการ เน่ืองจากไม่มี

ผู้ดแูล สญัญาณอินเทอร์เน็ตถกูตดัให้บริการเพราะไม่มีงบประมาณจ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้วิจยัจึง

ทดลองจ่ายค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้ 10 เดือน เพ่ือเปิดให้บริการ แต่ก็ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเน่ือง เพราะไม่มีผู้ดแูล ผู้วิจยัจึงติดตัง้อปุกรณ์กระจายสญัญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) เพ่ือ

ทดลองให้บริการสญัญาณอินเทอร์เน็ตกบัผู้มาเย่ียมศนูย์การเรียนรู้ต้นแบบจงัหวดัชลบรีุ ผู้จดัรายการวิทยุ

ชุมชน และผู้มากินอาหารตามสัง่ หลงัจากครบกําหนด 10 เดือน ท่ีผู้ วิจัยได้ทดลองจ่ายค่าใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านหัวโกรกไว้นัน้ สถานการณ์การให้บริการของศูนย์การ

เรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านหวัโกรกไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ประชาชนหรือชาวบ้านบ้านหวัโกรกไม่ได้ให้

ความสนใจหรือใช้ประโยชน์จากศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกแตอ่ยา่งใด 

ปัญหาท่ีประชาชนไม่มาใช้บริการของศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนอาจจําแนกได้ 2 มิติ คือ ด้านการ

ใช้บริการ เน่ืองจากปัจจุบนัเกือบทุกครัวเรือนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใช้งาน  ประชาชนส่วนใหญ่มี

โทรศพัท์มือถือท่ีสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (ไพรัช วิถี, 2556) และด้านการให้บริการ นอกจากปัญหา

การบริหารศูนย์ฯตามท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีสาเหตุขาดการประสานงานกันระหว่างการบริหารงานส่วน

ภมูิภาคและการบริหารงานส่วนท้องถ่ิน การรายงานการดําเนินงานและปัญหาของศนูย์ฯส่วนใหญ่ติดต่อ

และประสานงานไปยงัหน่วยงานสว่นภมูิภาค เช่น สํานกังานสถิติจงัหวดั ประกอบกบัไม่ได้โอนศนูย์ฯให้กบั

องค์การบริหารส่วนตําบลฯ ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลฯไม่สามารถสนับสนุนด้านงบประมาณได้ 

รวมถึงองค์การบริหารสว่นตําบลฯก็ให้เกียรติและไม่ต้องการเข้าไปก้าวก่ายการบริหารงาน  (สนุทร ตนัติโภ

คากลุ, 2558)  
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8. การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประชาชน 

 จากฐานข้อมลู กชช 2 ค ปี พ.ศ. 2556 บ้านหวัโกรกมีประชาชนอาศยัอยู่จํานวน 172 ครัวเรือน 

และมีอินเทอร์เน็ตจํานวน 98 ครัวเรือน (กชช 2 ค, 2556) และจากการลงพืน้ท่ีสํารวจชมุชนของนิสิตเอก

การพฒันาชมุชน ประกอบการเรียนวิชาระบบสารสนเทศในการจดัการสงัคม (Information Systems for 

Society Management) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 สมัภาษณ์ประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบ้านหวัโกรก 3 

กลุม่ คือ วยัเดก็ วยัผู้ใหญ่ และวยัสงูอาย ุมีผลการศกึษาดงันี ้

1. วยัเดก็  

 จากการสมัภาษณ์นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6 จํานวน 12 คน สรุปได้วา่  นกัเรียนมี

ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพิ่มขึน้ตามวยั ดงันี ้

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ให้ความสนใจกบัการดกูาร์ตนูจากรายการโทรทศัน์ แตเ่ร่ิม

มีความสามารถในการใช้โทรศพัท์ติดต่อกบัพ่อและแม่ รวมถึงใช้เล่นเกม สามารถปิดเปิดเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานแต่มีขอบเขตจํากดัในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ใช้เฉพาะในชัว่โมง ยงั

ไมใ่ห้ความสนใจและใช้อินเทอร์เน็ต 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากขึน้ 

ใช้คอมพิวเตอร์ดกูาร์ตนู และเลน่เกม ในวนัหยดุเสาร์และอาทิตย์เป็นเวลานานๆ เร่ิมรู้จกัแท็บเล็ต 

(tablet) แตย่งัไมเ่คยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 เร่ิมมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมากขึน้ กล่าวคือ นอกจากใช้โทรศพัท์ในการติดต่อกับผู้ปกครองและเล่นเกมแล้ว ยงัใช้

ถ่ายรูป แตง่รูป เล่นเฟซบุ๊ก (Facebook)26 และฟังเพลงในยทูปู (YouTube) เป็นต้น รวมถึงรู้จกั

ประโยชน์และความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านอ่ืนๆ เช่น เขียน

ข้อความตดิตอ่ส่ือสารกนัได้ ใช้ค้นหาความรู้ข้อมลูท่ีต้องการได้ ใช้อา่นขา่วหนงัสือพิมพ์แทนการดู

จากโทรทศัน์ และการสร้างความบนัเทิง 

 
26 เน่ืองจากมีข้อจํากดัด้านอายใุนการสมคัรเป็นสมาชิก คาดวา่นา่จะเลน่เฟจบุ๊คของผู้ปกครองมากกวา่ 
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 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 เร่ิมให้ความสําคญักบัคอมพิวเตอร์มากกว่าโทรศพัท์ โดย

ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  หาความบันเทิง  เล่นเกมออนไลน์  และเข้าเว็บไซต์ 

www.facebook.com 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เป็นพฒันาต่อเน่ืองของเด็กเร่ิมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาก เพราะติดเกมออนไลน์ ทําให้มีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึน้ พ่อแม่เร่ิมจํากัด

เวลาการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น วนัธรรมดาประมาณ 1 ชัว่โมงตอ่วนั ถึง 1 ชัว่โมงคร่ึงตอ่วนั และวนั

เสาร์-อาทิตย์ประมาณ 2-3 ชัว่โมงตอ่วนั   

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีผู้ปกครองบางส่วนเร่ิมซือ้โทรศพัท์ให้ใช้ส่วนตวั ทําให้

นกัเรียนบางคนมีทัง้โทรศพัท์และคอมพิวเตอร์ใช้งาน โรงเรียนมีการสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์

มากขึน้ และมีการสอนให้ใช้กเูกิล (Google) ในการค้นหาข้อมลู  

2. วยัผู้ใหญ่  

 จากการสมัภาษณ์ประชาชนท่ีอยู่ในวยัผู้ ใหญ่ จํานวน 6 คน สรุปได้ว่า  ประชาชนส่วน

ใหญ่ไม่รู้จกัคําว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” ส่วนใหญ่มีความสามารถ (ถนัด) ใช้

โทรศพัท์มือถือแบบธรรมดา (feature phone) ในการติดตอ่ส่ือสารในชีวิตประจําวนั เช่น ติดต่อ

กับคนในครอบครับ เร่ืองส่วนตัว ถามทุกข์สุข ส่วนการรับข้อมูลข่าวสารดูจากโทรทัศน์และ

หนังสือพิมพ์ (บางคนไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์เพราะตวัหนังสือเล็ก)  แม้ว่าในครอบครัวจะมี

คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต แต่ก็ไม่ได้ไช้ เพราะไม่สนใจและต้องทํามาหากิน ให้ลูกหลานใช้

มากกว่า อย่างไรก็ตามประชาชนท่ีอยู่ในวยัผู้ ใหญ่บางคนท่ีอายยุงัไม่มาก (มีประมาณ 20 กว่าๆ) 

หรือมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีและใช้งานโทรศพัท์มือถือแบบอจัฉริยะ (smart phone) และ

ใช้โปรแกรมส่ือสงัคมออนไลน์ (social medias) เช่น เฟจบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) ด้วย 

3. วยัสงูอาย ุ

 จากการสมัภาษณ์กลุม่ (group interview) ประชาชนท่ีอยูใ่นวยัสงูอายแุบบ จํานวน 5 คน 

สรุปได้ว่า  ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่เคยได้ยินคําว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” บางคนไม่

เข้าใจความหมาย บางคนรู้แต่อธิบายไม่ได้ และบางคนอธิบายได้เล็กน้อย ส่วนการมีและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสรุปได้ว่า  ส่วนใหญ่มีทีวี วิทย ุโทรศพัท์บ้าน โทรศพัท์มือถือ 



การวิจยัและพฒันาการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยผา่นศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

 

 60 

 โดยสรุปจากการสมัภาษณ์ประชาชนวัยเด็ก วัยผู้ ใหญ่ และวัยสูงอายุ พบว่า ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความสมัพนัธ์กับวยัของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนวยัเด็กท่ีมี

อายกุ่อนวยัเรียน (อายไุมเ่กิน 7 ปี) ยงัไมส่นใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แตว่ยัเดก็ท่ีมีอายอุยู่

ในวยัเรียน (7 ปี ขึน้ไป) เร่ิมมีทกัษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาก

ขึน้ สว่นวยัผู้ใหญ่ท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงวยัรุ่นจะมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากกวา่

วัยผู้ ใหญ่ท่ีมีอายุมาก ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาปัจจัยด้านการศึกษา ส่วนวัยสูงอายุไม่ค่อยความสนใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเช่นเดียวกบัวยัผู้ ใหญ่ตอนปลาย แตส่ามารถใช้โทรศพัท์มือถือในการ

ติดต่อกบัคนในครอบครัวได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจและไม่ค่อยรู้จกัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร แต่ก็พบว่า มีผู้ สูงอายุบางคนรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมากกว่าคนอ่ืน เพราะมีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มากกว่าผู้สงูอายดุ้วยกนั เช่น นายสายบวั พลอยเกต ุนอกจากเป็นผู้จดัรายการวิทยชุุมชนแล้ว ยงัเข้ารับ

การอบรมในบางหลกัสตูรเก่ียวกับการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนจากกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารด้วย 

9. สรุป 

 บ้านหวัโกรก เป็นชุมชนระดบัหมู่บ้าน ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีรอบนอกของเขตอําเภอเมืองชลบุรี อิทธิพล

ของความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองท่ีอยู่โดยรอบมีผลกระทบทําให้หมู่บ้านแห่งนีมี้การ

เปล่ียนแปลงทัง้ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประชากร สงัคม เศรษฐกิจ และการปกครอง ทําให้สภาพ

บริบทและโครงสร้างสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรก มีลกัษณะโดยสรุปได้ดงันี ้ 

 ด้านกายภาพและสิง่แวดล้อม บ้านหวัโกรกเคยเป็นท่ีราบเชิงเขา มีสภาพแวดล้อมเป็นป่า และทาง

นํา้ไหลลงมาจากภูเขาผ่านหมู่บ้าน ก่อนเปล่ียนพืน้ท่ีไปสู่การทําการเกษตรกรรม มีทัง้การปลกูข้าว ทําไร่ 

และทําสวน ปัจจุบนับริเวณบ้านหวัโกรกกําลงัเปล่ียนไปสู่การเป็นท่ีอยู่อาศยั เช่น หมู่บ้าน และบ้านเช่า 

เพิ่มขึน้ มีโรงงานอตุสาหกรรมมาตัง้ฐานการผลิตอยู่ในหมู่บ้าน บางพืน้ท่ีมีการขดุหน้าดินขายกลายเป็นบอ่
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 ด้านประชากร จากฐานข้อมลู จปฐ. ปี พ.ศ. 2556 บ้านหวัโกรกมีประชาชนอาศยัอยู่ประมาณ 635 

คน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นประชากรกลุ่มดัง้เดิมท่ีปลกูบ้านเรือนกระจายอยู่ตามไร่และสวน 

กลุม่ท่ีสองเป็นประชากรกลุม่ใหม่ท่ีซือ้บ้านเรือนและอาศยัอยู่ในโครงการหมู่บ้านปริญญาวิลล์ และแกรนด์

ชลปาร์ค และกลุ่มท่ีสามเป็นประชากรแฝงท่ีอาศยัอยู่ตามห้องแถวหรือห้องเช่าสําหรับให้เช่าอยู่อาศยั จึง

เห็นได้ว่า ชุมชนบ้านหวัโกรกมีแนวโน้มของการย้ายถ่ินเข้ามาอยู่เพิ่มขึน้ตามลําดบั เพราะเป็นชุมชนท่ีอยู่

ใกล้เมืองและแหลง่อตุสาหกรรม มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงสะดวก 

 ด้านสงัคม บ้านหัวโกรกเร่ิมก่อตวัมาจากชุมชนขนาดเล็ก ตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนแบบกระจายอยู่

บริเวณเชิงเขา และดํารงชีพด้วยการเก็บของป่าขาย และเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นสงัคมแบบเกษตรกรรม 

ประกอบอาชีพปลกูข้าว ทําไร่ และทําสวน ท่ียงัคงเป็นสงัคมแบบท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแบบปฐมภมูิ รู้จกักนั

ทัว่ทัง้หมูบ้่าน มีการตดิตอ่และประสานงานกนัแบบเผชิญหน้าหรือเห็นหน้าตากนั แตเ่ม่ือได้รับอิทธิพลจาก

ความเป็นเมืองและความเป็นอุตสาหกรรม บ้านหัวโกรกได้กลายมาเป็นชุมชนท่ีอยู่อาศยัย่านชานเมือง

ชลบุรีแห่งหนึ่ง มีประชาชนจากหลากหลายอาชีพและถ่ินกําเนิดเข้ามาอาศยัอยู่ร่วมกับชาวบ้านหวัโกรก

ดัง้เดิม โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีเป็นหมบู้านจดัสรรและห้องเช่า เป็นสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์แบบทตุิยภมูิแทรกอยู่

ท่ามกลางความสมัพนัธ์แบบปฐมภมูิ คนในพืน้ท่ีดัง้เดิมรู้จกักนัเฉพาะคนในพืน้ท่ีเป็นคนดัง้เดิมด้วยกนัเอง

เท่านัน้ สว่นการตดิระหวา่งกนัทางสงัคมกบัคนท่ีมาอาศยัอยูช่ัว่คราวหรือมาอยูใ่หมต้่องตดิตอ่ผา่นชาวบ้าน

ดัง้เดมิท่ีอยูใ่นละแวกนัน้เป็นธุระให้อีกทอดหนึง่        

 ด้านเศรษฐกิจ ระยะเร่ิมแรกท่ีรวมตวักนัเป็นชมุชนบ้านหวัโกรก ประชาชนส่วนใหญ่ดํารงชีพด้วย

การเก็บของป่าไปขายท่ีเมืองชลบรีุ ตอ่มาได้เปล่ียนมาทําการเกษตรกรรมปลกูข้าว ทําไร่ และทําสวน แม้ว่า

ปัจจุบนัชุมชนบ้านหวัโกรกไม่มีการทํานาปลกูข้าวแล้ว แต่ชาวบ้านท่ีเป็นกลุ่มคนดัง้เดินยงัคงมีการทําไร่

และทําสวน เช่น ชะอม มะพร้าว มะม่วง ฝร่ัง ดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยกเว้นประชาชนท่ีเป็นคนรุ่น

ใหม่ท่ีเป็นลกูหลานของชาวบ้านหวัโกรกเม่ือจบการศกึษาระดบัสงูกว่าระดบัประถมศกึษาขึน้ไปจะนิยมไป

ประกอบอาชีพในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นพนกังานบริษัท และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมถึงประชาชนท่ีอยู่ใน
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 ด้านการปกครอง ก่อนปี พ.ศ. 2539 บ้านหวัโกรกเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องท่ี อยู่

ภายใต้การบริหารงานและพฒันาของสภาตําบล27หนองรี เม่ือสภาตําบลหนองรียกฐานะขึน้เป็นองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองรี บ้านหัวโกรกท่ีอยู่ในเขตของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินยงัคงมี

ผู้ ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนกังานฝ่ายปกครองทําหน้าท่ีช่วยเหลือภารกิจของรัฐบาลด้านการปกครอง ด้านการ

รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการสร้างความปลอดภัย และด้านการช่วยหน่วยงานของรัฐในการ

บริหารงานและการให้บริการประชาชนภายในหมูบ้่าน สว่นองค์การบริหารสว่นตําบลรับผิดชอบการพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และบริการสาธารณะ รวมถึงการรับชําระภาษี อากร และค่าธรรมเนียมท่ี

กฎหมายกําหนดให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นผู้ เก็บ 

 ด้านความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดบัชุมชน บ้านหวัโกรกมีศนูย์การ

เรียนรู้ไอซีทีชมุชนท่ีพร้อมให้บริการประชาชน (ปัจจบุนัปิดให้บริการเน่ืองจากไมมี่งบประมาณในการบริหาร

จดัการ) มีสถานีวิทยชุุมชนให้บริการข่าวสาร มีห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตอยู่ท่ี

โรงเรียนบ้านหวัโกรกใช้ในการเรียนการสอนนกัเรียนระดบัประถมศกึษา และมีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ตําบลบ้านหวัโกรกท่ีใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการให้บริการด้านสขุภาพระดบัปฐมภมูิ (primary care) 

กับประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง และระดับครัวเรือน แต่ละครัวเรือนมีและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารแตกตา่งกนัตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม (socio-economic status: 

SES) กล่าวคือ มีบางครัวเรือนท่ีมีแต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบเก่า (legacy 

information and communication technology systems) เช่น วิทย ุและโทรทศัน์ เท่านัน้ แต่มีหลาย

ครัวเรือนท่ีมีทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบเก่าและแบบใหม่ (modern information 

and communication technology systems)  เช่น โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และมี

อินเทอร์เน็ตใช้ภายในครัวเรือน 

 
27 สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตําแหนง่ได้แก่ กํานนั ผู้ใหญ่บ้านของทกุหมูบ้่านในตําบล และแพทย์ประจําตําบล และสมาชิกซึง่

ได้รับเลือกตัง้จากราษฎรในแตล่ะหมูบ้่านในตําบลนัน้เป็นสมาชิกสภาตําบลหมูบ้่านละหนึง่คน 



การวิจยัและพฒันาการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยผา่นศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

 

 63 

บทที่ 5 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 

 การศึกษาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government/eGovernment) เร่ิมจากการศกึษาความเป็นมาและสภาพปัจจบุนัของบริการอิเล็กทรอนิกส์

ของหน่วยงานของรัฐบาล สํารวจบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีให้บริการประชาชน 

ศกึษากระบวนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล และสํารวจบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานของรัฐบาลท่ีประชาชนในชุมชนต้องการใช้บริการ โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและการสํารวจ

เว็บไซต์  เพ่ือให้เห็นการพฒันาบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีพร้อมให้บริการประชาชนมี

อะไรบ้าง แล้วนํามาวิเคราะห์และจดัประเภทบริการท่ีจําเป็นและสอดคล้องกบัหมู่บ้านบ้านหวัโกรก ก่อน

นําไปพฒันาเป็นคูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและ

โครงสร้างทางสังคมของชุมชนบ้านหัวโกรกมีขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการใช้เป็นอย่างไร โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเป็นมาและพัฒนาการ 

 ประเทศไทยเร่ิมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภารกิจของรัฐบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 

50 ปี กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2506 ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั นําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน และในปีเดียวกนันีสํ้านกังานสถิติแห่งชาติ สํานกั

นายกรัฐมนตรี ก็นําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลการสํามะโนของประเทศ  

 การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงานของรัฐบาลสมยัแรก ๆ ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานด้านการ

ประมวลผล จนถึงปี 2530 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีแพร่กระจายเข้ามายงัประเทศไทย 

ทําให้หน่วยงานของรัฐบาลเร่ิมเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ไปสู่การใช้งานด้าน

การสื่อสารมากขึน้ และเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (government computer 

network) รวมถึงเป็นรากฐานด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเว็บในการให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน

ปัจจบุนั (ศภุชยั ยาวะประภาษ และเรวตั แสงสริุยงค์, 2555) 
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ปลายปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยเข้าร่วมการเจรจาสดุยอดผู้ นําอาเซียนและตกลงท่ีจะดําเนินการ

ตามข้อเสนอความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e-ASEAN Initiative) ท่ีมีจดุประสงค์หลกัคือ 

การเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของภูมิภาคนี  ้เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยจะมีการดําเนินการในหลายด้าน เช่น การสร้างเขตเสรีทางการค้า 

การบริการ และการลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภมูิภาค การสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจะทําให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างกนัอย่างมีประสิทธิภาพ การ

ผลกัดนัให้เกิด ระบบรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government) ในแตล่ะประเทศสมาชิก เป็นต้น  

จากข้อตกลงความร่วมมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ทําให้ประเทศไทยต้องดําเนินการอย่าง

เร่งด่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN) 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประเทศ ดงันัน้ คณะรัฐมนตรีจงึได้มีมติมอบหมาย

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการใน 2 เร่ือง คือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government) และบริการอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) 

ปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม เม่ือศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) หรือ เนคเทค 

(NECTEC)28 จัดตัง้โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือปูพืน้ฐานการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมถึงการวางแผนหลกั แผนปฏิบตัิการ และกรอบกลยทุธ์ นอกจากนีย้งัร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐหลาย

หน่วยงานจดัทําโครงการนําร่องด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต,ิ 2546) ดงัตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 โครงการนําร่องรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ประเภทการบริการ โครงการ 

การบริการข้อมลูขา่วสาร

(Online Information Services) 

1. โครงการบริการข้อมลูระดบัหมูบ้่านเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต
2. โครงการบริการข้อมลูนิตบิญัญตั ิรัฐสภาอิเลก็ทรอนิกส์ 

 3. โครงการเศรษฐกิจอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Economics) 

 4. โครงการการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Financial) 

การบริการทําธุรกรรมอยา่งง่าย  1. โครงการจดทะเบียนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Registration) 

                                                            
28 ปัจจบุนัเป็นหน่วยงานภายใต้สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเภทการบริการ โครงการ 

(Simple Transaction Services) 2. โครงการภาษีอากรอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Revenue) 

 3. โครงการอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Industry) 

 4. โครงการการลงทนุอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Investment) 

 5. โครงการการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Services) 

การโอนเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Payment Gateway) 

1. โครงการภาษีอากรอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Revenue)  

2. โครงการการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Financial) 

 3. โครงการการจ่ายเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment)  

การจดัซือ้ทางอิเลก็ทรอนิกส์  

(e-Procurement) 

1. โครงการจดัซือ้จดัจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Procurement) 

2. โครงการการประมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) 

โครงการนําร่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

ภาครัฐเท่านัน้ เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ ให้รัฐ

ต้องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 

2544 รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ รับผิดชอบสง่เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดําเนินโครงการอินเทอร์เน็ตตําบล โดยจัดซือ้และส่งมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลและเทศบาลทั่วประเทศ สําหรับให้บริการแก่ประชาชนให้สามารถใช้บริการได้อย่าง

สะดวกและทัว่ถึง (กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ศภุชยั ยา

วะประภาษ และเรวตั แสงสริุยงค์, 2555) 

ปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบราชการท่ีเป็นกลไกในการบริหารประเทศใหม ่

ประกอบกับการเกิดโครงการประเทศไทยอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทําให้

เนคเทคกลายเป็นหน่วยงานท่ีเลก็เม่ือเทียบกบัภารกิจทัง้หมดท่ีอาจต้องรับผิดชอบ ทัง้ยงัขาดความคลอ่งตวั

และเอกภาพ ดงันัน้รัฐบาลจึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานระดบักระทรวงมารองรับการขบัเคลื่อนเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศ จึงจดัตัง้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Ministry of Information 

and Communication Technology: MICT) มาทําหน้าท่ีวางแผนส่งเสริม พฒันา และดําเนินกิจกรรม

เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การอตุนิุยมวิทยา และการสถิติ  รวมถึงเป็นผู้ รับผิดชอบใน

การพฒันาโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเจ้าภาพในการประสานงานกบัสว่นราชการตา่งๆ ปรับปรุง

และเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ ลดแรงต่อต้านภายในองค์กรและแก้ไขปรับปรุง กฎ 
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ตารางท่ี 5.2 เป้าหมายการดําเนินโครงการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

กาํหนดการ การดาํเนินงาน 

เร่ิมต้นภายในปี 2546 1. มีระบบทะเบียนราษฎรและบตัรประจําตวัประชาชนอิเลก็ทรอนิกส์แบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 

1 เมษายน 2546 2. มีเว็บไซต์ให้บริการข้อมลูขา่วสารตอ่ประชาชนทกุสว่นราชการ 
 3. เปิดเว็บไซต์ e-Citizen Portal

30 เมษายน 2546 4. มีเว็บบอร์ดและไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือให้มีปฏิสมัพนัธ์กบัประชาชนทกุ
สว่นราชการ 

30 พฤษภาคม 2546 5. ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐทัง้หมดมีและใช้ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

30 กนัยายน 2546 6. มีระบบลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Public-Key Infrastructure: PKI)  

 7. โครงสร้างเบือ้งต้นในการเช่ือมโยงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูประชาชน
 8. บรูณาการงานบริการแบบจดุเดียวเบด็เสร็จ (one stop service)  

 9. จดัทําศนูย์บริการข้อมลู (call center) ของรัฐบาลและกระทรวง ทบวง กรม

ตา่งๆ  

 10. มีทีมงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) เพ่ือให้เป็นกลไก

หลกัในการประสานงานผู้บริหารด้านสารสนเทศระดบัสงูของรัฐและเอกชนท่ี

จะสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์และปัญหาตลอดจนเป็นท่ีประชุมเพ่ือ

หาข้อยตุใินเร่ืองตา่งๆ 

 11. ประสานงานและช่วยอํานวยการให้ศูนย์ปฏิบตัิการนายกรัฐมนตรี (Prime 

Minister Operation Center: PMOC) และศนูย์ปฏิบตัิการกระทรวง 

(Ministerial Operation Center: MOC) สามารถสง่ข้อมลูระหวา่งกนัได้ 

ภายในปี 2547 1. การเช่ือมโยงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูประชาชนในระดบัสง่ธุรกรรม 

(transaction) เสร็จสมบรูณ์ ประมาณร้อยละ 40  

30 กนัยายน 2547 2. มีเจ้าภาพกลางในการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์การกลางของภาครัฐ 

(back office) ในสว่นท่ีขาด โดยเร่ิมจากระบบสารบรรณกลาง ระบบการเงิน 

บญัชี งบประมาณ ระบบอ่ืนๆอยา่งช้าในปี 2548 
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กาํหนดการ การดาํเนินงาน 

 3. พฒันาเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้มีขีดความสามารถในการสืบสวนสอบสวนด้าน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

4. สร้างความเช่ือมัน่ในการทําธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

30 กนัยายน 2548 1. การเช่ือมโยงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูประชาชนเสร็จสมบรูณ์ 

 2. ระบบการจดัซือ้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Procurement) ซึง่เป็นขัน้ตอนตอ่จาก

การทําระบบการประมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction)  

3. จดัทําให้เกิดระบบวางแผนทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resources 

Planning: ERP) ในระบบราชการทัง้หมด 

จากการสํารวจสถานภาพการพฒันารัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน พ.ศ. 2551 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ (2551) แสดงให้เห็นการ

พฒันาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีความก้าวหน้าอยู่ในระยะเร่ิมต้น หน่วยงานส่วนใหญ่มีการ

นํา เอา อิน เทอ ร์ เ น็ตมาประยุก ต์ใ ช้ ในการใ ห้บ ริการ ข้อมูลของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์  (web 

presence/publish) และติดต่อกบัผู้ ใช้บริการ (interact) กล่าวคือ ทกุหน่วยงาน (100.0%) มีเว็บไซต์ 

รายการบนเว็บไซต์ท่ีมีให้บริการประชาชนมากท่ีสุดหรือทุกหน่วยงาน คือ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ทั่วๆไปของหน่วยงาน (100.0%) รองลงมา คือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารประโยชน์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง (97.6%) การให้บริการดาวโหลด (download) ข้อมูลข่าวสาร (91.2%) การให้บริการข้อมูล

ขา่วสารประวตัขิองผู้บริหารและบคุลากร (84.0%) มีบริการระบบบนัทกึข้อมลูเพ่ือโต้ตอบ ฝากคําถาม หรือ

ห้องสนทนา (72.9%) และมีการให้บริการข้อมลูข่าวสารด้านค่าใช้จ่าย/อตัราค่าบริการ (51.9%) มี

หน่วยงานจํานวนน้อยท่ีก้าวไปสูก่ารให้บริการทําธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ (transact) คือ มีการพฒันาพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน (21.3%) และมีการใช้เว็บไซต์เพ่ือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (11.5) แต่มีบาง

หน่วยงานเร่ิมมีการพฒันาการให้บริการแบบบรูณาการ (integrated) คือ การจดัทํามาตรฐานข้อมลูภาครัฐ

ตามแนวทาง TH e-GIF แล้ว (28.4%) แล้วนอกจากการให้บริการผ่านเว็บไซต์แล้วหน่วยงานของรัฐบาล

สว่นใหญ่มีศนูย์บริการทางโทรศพัท์ (Call Center) (53.3%)    

ปี พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตัง้ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): 

Electronic Government Agency (Public Organization): EGA เป็นหน่วยงานในกํากบัของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2554 เพ่ือดําเนินกิจการด้านการพฒันา บริหารจดัการ และการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศท่ี
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1. โครงการพฒันาเครือข่ายส่ือสารข้อมลูเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information 

Network หรือ GIN) 

2. ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์กลางเพ่ือการส่ือสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

3. ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) 

4. โครงการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-CMS หรือ Electronic Correspondence 

Management System) 

5. โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) 

6. บริการระบบบริหารจดัการภยัคกุคามสารสนเทศภาครัฐ Government Security Monitoring: 

Govmon) 

7. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 

8. บริการ Government IT Solution 

 ความก้าวหน้าล่าสดุเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากการสํารวจสถานภาพการพฒันา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ (2556) มีตวัชีว้ดัท่ีแสดงให้เห็นการพฒันา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลมีความก้าวหน้ามากขึน้กว่าในปี พ.ศ. 2551 กล่าวคือ มี

หน่วยงานท่ีมีการจดัทําธุรกรรม (transact ) ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ (37.0%) และมีการพฒันาการ

ให้บริการแบบบรูณาการ (integrated) เพิ่มขึน้ เช่น มีการจดัทํามาตรฐานข้อมลูภาครัฐตามแนวทาง TH e-

GIF เพิ่มขึน้ (50.0%) และมีหน่วยงานท่ีมีนโยบายพฒันางานบริการเพ่ือใช้ร่วมกบับตัรสมาร์ทการ์ด (smart 

card) ปรากฏให้เห็นจํานวนหนึ่ง (19.8%) นอกจากนีย้งัพบการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social 

network) (75.3%) ท่ีประชาชนนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายมาเสริมการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ด้วย 

สรุปจากการสํารวจสถานภาพการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังานสถิติแห่งชาติแสดง

ให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐระดบักรมมีเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน แต่มีการพฒันาการให้บริการแตกต่างกัน 

สว่นใหญ่ให้บริการข้อมลูของหน่วยงาน รองลงมา คือ มีการให้บริการติดต่อกบัผู้ ใช้บริการ มีส่วนน้อยท่ีมี

การให้บริการทําธุรกรรม และมีจํานวนน้อยมากท่ีให้บริการแบบบรูณาการ 
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2. ความพร้อมการให้บริการอเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล 

ปัจจุบนัการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลมีความก้าวหน้าและความ

พร้อมในการให้บริการท่ีแตกต่างกนั หน่วยงานส่วนใหญ่ยงัคงพฒันาการให้บริการผ่านเว็บ (web-based 

application) และมีหลายหน่วยงานท่ีมีความก้าวหน้าไปสู่การให้บริการผ่านแอป 29(app-based 

application) บนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีแล้ว บางหน่วยงานมีแอปสําหรับระบบปฏิบตัิการเดียว เช่น แอนดรอยด์ 

(Android OS) หรือระบบปฏิบตัิการไอโอเอส (iOS OS)  หรือระบบปฏิบตัิการวินโดวส์โฟน (Windows 

Phone OS) เท่านัน้ แต่บางหน่วยงานมีให้เลือกใช้มากกว่า 1 ระบบปฏิบตัิการ (บางหน่วยงาน30มี

ให้บริการบนระบบปฎิบตักิารแบลค็เบอร์รี (BlackBerry OS))  

ความหลากหลายของหน่วยงานและช่องทางการให้บริการทําให้สํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) ทําการรวบรวมบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลไว้ให้ประชาชนเข้าถึง

บริการผ่านอินเทอร์เน็ตเป็น 2 ระบบ คือ บริการแบบเว็บ และบริการแบบแอป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(สํานกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) 

1.1 บริการแบบเว็บ เป็นบริการท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (access) ด้วยโปรแกรมค้นดหูรือ

เบราว์เซอร์ (browser) ท่ีเว็บท่า (portal) ศนูย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-

Government) ท่ี URL31 http://www.egov.go.th โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลแบบ

ตัง้โต๊ะ (desktop computer) และคอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ี (mobile computer) ทุก

ระบบปฏิบตัิการ (operating system: OS) ท่ีมีโปรแกรมค้นดตูิดตัง้ไว้ในเคร่ือง เช่น IE 

(internet explorer) Safari Firefox และ Google Chrome เป็นต้น 

 
29 โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มาเพ่ือใช้งานกบัอปุกรณ์เคล่ือน 
30 เชน่ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
31 ท่ีอยูข่องไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต (Uniform Resource Locator) 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงเว็บหน้าแรกของศนูย์บริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ (27/01/2558) 

เว็บหน้าแรกของศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐออกแบบการให้บริการตาม

หลกัการให้ความสําคญักบัผู้ใช้บริการ (customization) มีบริการท่ีสําคญัๆ ดงันี ้

1. บริการส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) เป็นไอคอน/สญัรูป (icon) เช่ือมโยง

เข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ได้แก่ เฟจบุ๊ ค 

(facebook) และทวิตเตอร์ (twitter) 

2. บริการสําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (mobile devices) เป็นช่องทางการเข้าถึง

ศนูย์กลางแอปพลเิคชนัภาครัฐ (Government Application Center: GAC)  

3. ระบบการยืนยนัตวับุคคล (authentication) ให้บริหารผู้ ใช้งานลงช่ือเข้าใช้งาน

ระบบ (login) ครัง้เดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้อง

ลงช่ือเข้าใช้งานซํา้อีก (single sign-on)  

4. ระบบสืบค้นข้อมูล (search) เป็นบริการเคร่ืองมือสืบค้นข้อมูลบริการของ

หน่วยงานภาครัฐภายในเว็บท่าศนูย์บริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ 

5. บริการเช่ือมโยงการเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ จดักลุ่มการให้บริการไว้

ดงันี ้
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- บริการตามกลุ่มวยั แบ่งย่อยเป็นบริการวยัเด็ก วยัรุ่น วยัทํางาน และวยั

เกษียณ 

- บริการตามกลุ่มบุคคล แบ่งย่อยเป็นบริการประชาชนทัว่ไป ธุรกิจ ภาครัฐ 

และชาวตา่งชาต ิ

- บริการใหม่ล่าสดุ จดัแสดงตามช่ือบริการของแตล่ะหน่วยงานท่ีส่งช่ือมาให้

ผู้ดแูลเว็บนําเข้าระบบการจดัหมวดหมู ่(อชิรวตัติ ์เงินทอง, 2558) 

- บริการยอดนิยม จดัเรียงบริการตามจํานวนคนโหวตให้คะแนนจากมากไปหา

น้อย 

- บริการแนะนํา จดัแสดงตามท่ีผู้ดแูลเว็บเลือกมาแนะนํา (อชิรวตัติ์ เงินทอง, 

2558) 

1.2 บริการแบบแอป เป็นการให้บริการท่ีประชาชนเข้าถึง/ใช้แบบเคล่ือนท่ีด้วยอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 

(mobile devices) ได้แก่ โทรศพัท์แบบอจัฉริยะหรือสมาร์ทโฟน (smartphone) แฟบเล็ต 

(phablet) และแท็บเล็ต (tablet) โดยสํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้

รวบรวมแอปพลิเคชัน่ภาครัฐสําหรับอปุกรณ์เคล่ือนท่ี (mobile application) มาทําเป็นแอป

ศนูย์กลางแอปพลิเคชัน่ภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ของแต่ละ

ระบบปฏิบตักิาร32 และให้บริการท่ีเว็บไซต์ https://apps.go.th/Default.aspx  

 

  

                                                            
32 ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android OS) คือ Google Play ระบบปฏิบตัิการไอโอเอส (iOS OS)  คือ App Store  และ

ระบบปฏิบตัิการวินโดวส์โฟน (Windows Phone OS) คือ Windows Phone Store  
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 ภาพท่ี 5.2 แสดงหน้าแรกของศนูย์กลางแอปพลเิคชัน่ภาครัฐ (27/01/2558) 

การใช้แอปพลเิคชัน่ภาครัฐ ทําได้ 2 วิธี ดงันี ้

1. การเข้าถึงทางตรงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐแตล่ะแห่งท่ีมีแอปให้บริการ แล้ว
ทําการดาวน์โหลด (download) และตดิตัง้ (installation) แอปลงบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี

ของผู้ใช้บริการ  

2. การเข้าทางอ้อม มี 2 ช่องทาง คือ  

2.1 ดาวน์โหลดแอปศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐของสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ของแต่ละระบบปฏิบตัิการมาติดตัง้บน

อปุกรณ์เคล่ือนท่ี แล้วค้นหาแอปจากแอปศนูย์กลางแอปพลิเคชัน่ภาครัฐมา

ติดตัง้บนอปุกรณ์เคลื่อนท่ี หรือเปิดเว็บไซต์ศนูย์กลางแอปพลิเคชัน่ภาครัฐ 

https://apps.go.th แล้วค้นหาแอปท่ีต้องการใช้งานแล้วทําการดาวน์โหลด

มาตดิตัง้บนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 

2.2 ค้นหา (search) ดาวน์โหลด และติดตัง้แอปจากศนูย์รวมบริการแอปของแต่

ละระบบปฏิบตัิ ได้แก่ Google Play, App Store, Windows Phone Store 

และ BlackBerry World  

นอกจากการใช้เทคโนโลยีเว็บและแอป เทคโนโลยีส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) ได้แก่ เฟ

ซบุ๊ก (facebook) ยทูปู (youtube) ทวิตเตอร์ (twitter) ไลน์ (line) และอินสตราแกรม (instagram) เป็นอีก

เทคโนโลยีท่ีหน่วยงานภาครัฐนิยมนํามาใช้ขยายการให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมลูและการปฏิสมัพนัธ์

กบัผู้ ใช้บริการของแต่ละหน่วยงาน บางหน่วยงานท่ีไม่มีเว็บของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานขององค์การ
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 หน่วยงานภาครัฐ
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ภาพท่ี 5.3 แสดงการให้/ใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาล 

 ชุมชนบ้านหวัโกรก เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตการบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ อําเภอเมืองชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี และอยู่ในเขตการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน คือ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี อําเภอ

เมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ การศกึษาการให้/ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลจึงต้องศกึษา

ให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานการบริหารราชการสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน

บ้านหวัโกรกด้วย 

 หน่วยงานบริหารราชการสว่นภมูิภาคในจงัหวดัชลบรีุ มีความพร้อมในการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์

แตกตา่งกนัเช่นเดียวกบัหน่วยงานในสว่นกลาง หลายหน่วยงานมีเว็บไซต์ของหน่วยงาน หลายหน่วยงานมี

เว็บไซต์และมีระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานจากส่วนกลางให้บริการประชาชนท่ีมี

ผู้ใช้

บริการ

บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

แอป/แอปพลิเคชัน่ 

(

เวบ็ไซต์

(Website)

สื่อสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) App/Application) 

ศนูย์บริการอิเลก็ทรอนิกส์
ภาครัฐ (Thailand e-

Government) 
และ 

ศนูย์กลางแอปพลเิคชัน่ภาครัฐ 
(Government Application 

Center: GAC)

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Desktop) คอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี (Laptop/Notebook) แท็บเลต็ (Tablet)  

แฟบเลต็ (Phablet) สมาร์ทโฟน (Smartphone)
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 รูปแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของจงัหวดัชลบุรีเหมือนกบัทุกจงัหวดัในประเทศไทย คือ มี

เว็บไซต์ของจงัหวดัเป็นศนูย์กลางเช่ือมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่ในจงัหวดั โดยจงัหวดัชลบรีุมี

เว็บไซต์ให้บริการอยูท่ี่ http://www.chonburi.go.th (จงัหวดัชลบรีุ, 2558)  

 

ภาพท่ี 5.4 แสดงเว็บไซต์จงัหวดัชลบรีุ (25/02/2558) 

จากการสํารวจเว็บไซต์จงัหวดัชลบรีุ (www.chonburi.ac.th) พบว่า มีหน้าเว็บเพจ (webpage) 

เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ของหน่วยงานตา่งๆ ดงันี ้(จงัหวดัชลบรีุ, 2558) 

1. ลิงค์เว็บไซต์สําคญั ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐระดบักระทรวงและกรม และหน่วยงานท่ี

ไมใ่ช่ภาครัฐ35ท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ  

2. ลิงค์หน่วยงานในจงัหวดั ส่วนใหญ่เป็นลิงค์ไปยงัเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่บริเวณศนูย์

ราชการจงัหวดัชลบรีุ (บริเวณใกล้เคียงกบัศาลากลางจงัหวดัชลบรีุ)  

จากการสํารวจเว็บไซต์ของจังหวดัชลบุรีพบว่า เว็บไซต์ของจังหวดัชลบุรีพฒันาก้าวหน้าอยู่ใน

ระดบัการปฏิสมัพนัธ์/การติดต่อกนั (interaction) เท่านัน้ เพราะบริการส่วนใหญ่เป็นบริการข้อมลูทัว่ไป
                                                            
33 ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
34 เฉพาะรถเก๋ง รถตู้  รถกระบะ จดทะเบียนไมเ่กิน 7 ปี รถจกัรยานยนต์สว่นบคุคล จดทะเบียนไมเ่กิน 5 ปี และรถท่ีค้างชําระภาษีไมเ่กิน 3 

ปี และชําระภาษีลว่งหน้าไมเ่กิน 3 เดือน 
35 ได้แก่ หน่วยงานของเอกชน มลูนิธิ และสมาคม เป็นต้น 
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สว่นเว็บไซต์ของหน่วยงานสว่นภมูิภาคระดบัอําเภอ มีรายการเช่ือมโยงไปยงัอําเภอเมืองชลบรีุอยู่

ในเว็บไซต์ของจงัหวดั แตเ่ม่ือเลือกรายการเช่ือมโยงเพ่ือไปยงัเว็บไซต์ของอําเภอเมืองชลบรีุเว็บวนกลบัมา

ยงัเว็บไซต์ของจังหวดั แสดงว่าใช้งานไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีเว็บไซต์ของอําเภอเมืองชลบุรี 

เ พ ร า ะ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง  ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ไ ด้ ส ร้ า ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล อํ า เ ภ อ ไ ว้ ท่ี 

http://www.amphoe.com/ (กรมการปกครอง, 2558: ออนไลน์) 

อําเภอเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคเหมือนกับทั่วประเทศ มีโครงสร้างและภาระหน้าท่ีในการ

ปกครองและให้บริการประชาชนเหมือนกนัทกุอําเภอ การสร้างเว็บไซต์และใช้บริการร่วมกนั ทําให้ประหยดั

งบประมาณ เพราะสามารถใช้ข้อมูลและบริการเดียวกัน โดยออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นเว็บท่ีสามารถใช้

ข้อมูลและบริการเดียวกัน และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเฉพาะของแต่ละอําเภอได้เอง ผู้ ใช้บริการ

สามารถค้นหาข้อมลูแตล่ะอําเภอตามจากเคร่ืองมือค้นหา (search engine) ท่ีสร้างไว้ให้บริการภายใน

เว็บไซต์ โดยเลือกจงัหวดั และอําเภอ ท่ีตนต้องการ 

 

ภาพท่ี 5.5 แสดงเว็บไซต์ศนูย์บริการข้อมลูอําเภอ (25/02/2558) 
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เว็บไซต์ศนูย์บริการข้อมลูอําเภอ เป็นศนูย์รวมข้อมลูอําเภอทัว่ประเทศ แบง่บริการได้เป็น 2 สว่น 

ดงันี ้

1. บริการทั่วไปของเว็บไซต์ เป็นบริการท่ีอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ

เว็บไซต์ ระบบค้นหาอําเภอ การเตรียมตวัไปอําเภอ36 ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี ข่าว

ประชาสมัพนัธ์ และบริการเช่ือมโยงเว็บไซต์ (web link) ไปยงัหน่วยงานตา่งๆของภาครัฐและ

เอกชน และบริการท่ีเก่ียวข้อง เช่น มุมสาระน่ารู้ สาระดีดี ไทยตําบลดอทคอม คนไทย

ดอทคอม เว็บสงักัดกระทรวงมหาดไทย เบอร์โทรศพัท์ทั่วไทย สมุดหน้าเหลือง  สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ  พยากรณ์อากาศ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านหนงัสือพิมพ์ และจองตัว๋

รถทวัร์ออนไลน์  

2. บริการเฉพาะของอําเภอ เป็นข้อมูลทั่วไปของแต่ละอําเภอประกอบด้วย มารู้จักอําเภอกัน

เถอะ37  รู้จกันายอําเภอ ข้อมลูแหลง่ท่องเท่ียว เทศกาลสําคญัของอําเภอ ผลิตภณัฑ์ OTOP38 

ในอําเภอ  โครงการสําคญัของอําเภอ หน่วยบริการภาครัฐและเอกชน และข่าวประชาสมัพนัธ์

อําเภอโดยใช้โครงสร้างหน้าเว็บบริการร่วมกนัเหมือนกนัทกุอําเภอ คือ มีบริการการเตรียมตวั

ไปอําเภอ ช่องทางการติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ี ส่งเมล์ถึงนายอําเภอ และรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน 

เม่ือพิจารณาจากบริการ 2 กลุ่มบนเว็บไซต์ของศนูย์บริการข้อมลูอําเภอแสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์

ศนูย์บริการข้อมลูอําเภอเป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถปฏิสมัพนัธ์/การติดต่อกัน (interaction) ระหว่างรัฐและ

ประชาชน (G2C) ได้ แต่เม่ือเข้าไปสํารวจข้อมลูของแต่ละอําเภอพบว่า ข้อมลูส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแก้ไข

เป็นเวลานาน (หลายปี) 

 
36 รายละเอียดเก่ียวกบัการติดตอ่กบัอําเภอ 18 บริการ เชน่ การแจ้งย้าย การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า 

การเปล่ียนช่ือและนามสกลุ การจดทะเบียนรับรองบตุร การขอจดทะเบียนสมาคมและศาลเจ้า และการจดทะเบียนการขายทอดตลาด

และค้าของเก่า เป็นต้น 
37 คําขวญัจงัหวดั คําขวญัอําเภอ ท่ีอยู่ท่ีวา่การอําเภอ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร เว็บไซต์อําเภอ ข้อมลูทัว่ไป ข้อมลูการ

ปกครอง ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัของอําเภอ ด้านประชากร ด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร 

และอตุสาหกรรม  
38 หนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) 
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จากการเดินทางไปท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบรีุและสมัภาษณ์นายอําเภอเมืองชลบรีุ (เลอสนัต์ ศศิ

พงศ์, 2558) พบว่า ท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรีมีอาคารหลกัสําหรับให้บริการประชาชน 2 อาคาร คือ 

อาคารท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรี และอาคารสํานกัทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี งานให้บริการประชาชน

กระจายอยู่ทัง้ 2 อาคาร แตล่ะหน่วยงานมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใช้งานไม่แตกตา่งกนัมาก 

เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ และโทรสาร ยกเว้นอาคารสํานักงานทะเบียนท่ีให้บริการด้าน

ทะเบียนราษฎร์ มีระบบทะเบียนราษฎร์39ท่ีเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลูการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Registration Database: e-Registration) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

เน่ืองจากมีข้อกําหนดของรัฐบาลในการกระจายอํานาจการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ให้กับ

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัเทศบาลขึน้ไป และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งยงัไม่มีความ

ไม่พร้อมในการให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎร์40 จึงทําให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลด้านงาน

ทะเบียนและบตัรประจําตวัประชาชยไมส่ามารถกระจายและแทรกลงไปยงัท้องถ่ินได้อยา่งทัว่ถึง 

 ในด้านของการพฒันาระบบการให้บริการแบบออนไลน์ สว่นใหญ่ยงัไม่สามารถทําได้ เพราะบาง

เร่ืองเป็นเร่ืองของความละเอียดอ่อนและความมัน่คง เช่น การย่ืนยนัตวับคุคล การตรวจสอบประวตัิ การ

ตรวจสอบฐานะทางการเงิน และการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น อําเภอฯจงึเน้นไป

ท่ีการทําคู่มือและพัฒนาการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 

อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

จากท่ีกล่าวมา การให้บริการของอําเภอฯส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปติดต่อท่ีท่ีว่าการอําเภอฯ และ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองรีไม่ใช่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินระดับเทศบาลจึงไม่มีบริการด้าน

ทะเบียนราษฎร์ ประกอบกบัอําเภอเมืองชลบรีุไม่มีศนูย์บริการสว่นหน้าตามห้างสรรพสินค้า41 ประชาชนท่ี

มีความจําเป็นต้องใช้บริการต้องเดนิทางไปใช้บริการท่ีอําเภอเท่านัน้   

 
39 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูขา่ย เคร่ืองพิมพ์บตัรประจําตวัประชาชน กล้องถ่ายภาพ และเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 
40 เทศบาลท่ียงัไม่มีความพร้อม เชน่ ไมมี่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบตัร จะไมรั่บงานด้านทะเบียนราษฎร์ไปบริหารจดัการ แตจ่ะ

ติดตัง้ระบบงานทะเบียนราษฎร์ จา่ยคา่นํา้ คา่ไฟ และจ้างเจ้าหน้าท่ีไว้ท่ีสํานกังานทะเบียนของอําเภอ เพ่ือให้ประชาชนมาใช้บริการท่ี

อําเภอแทน 
41 มีศนูย์บริการสว่นหน้าอําเภอเมืองชลบรีุท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ เปิดให้บริการวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.00-19.00 น. 

และวนัเสาร์เวลา 09.00-13.00 น. โดยได้งบประมาณความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร (Corporate Social 
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การปรับปรุงการบริหารสว่นท้องถ่ินหลงัปี พ.ศ. 2537 ตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม บ้านหวัโกรกเป็นพืน้ท่ีอยู่ในเขตการบริหารงานของ

อง ค์กา รบ ริหา รส่ วน ตํ าบลหนอง รี  อํ า เภอ เ มื อ ง  จั ง หวัดชลบุ รี  มี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ห้บ ริ ก า รอยู่ ท่ี 

http://www.nongree.go.th/  (องค์การบริหารสว่นตําบลหนองรี, 2558) 

 

ภาพท่ี 5.6 แสดงเว็บไซต์องค์การบริหารสว่นตําบลหนองรี อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ (6/04/2558) 

หน้าแรกของเว็บไซต์ขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองรีออกแบบการให้บริการผา่นเว็บไซต์มี

ดงันี ้

1. เมนหูลกั ได้แก่ ขา่วสาร กิจกรรม สถานท่ีท่องเท่ียว เอกสารดาวน์โหลด แบบสอบถาม แจ้ง

ร้องทกุข์ กระดานขา่ว และตดิตอ่เรา 

2. ข้อมลูองค์การบริหารสว่นตําบลหนองรี ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไปของชมุชน เช่น ประวตัตํิาบลหนองรี 

สงัคมและวฒันธรรม แผนท่ีตัง้ คําขวญั เป็นต้น และข้อมลูการบริหารองค์การบริหารสว่น

ตําบลหนองรี ได้แก่ วิสยัทศัน์/พนัธกิจ ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา นโยบายและ

เป้าหมาย ผู้บริหาร บคุลากร และสว่นงาน 
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3. ข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ ได้แก่ ขา่วประชาสมัพนัธ์ และภาพกิจกรรม 

4. ข้อมลูการเช่ือมโยง ได้แก่ ผลงานรัฐบาล ราชกิจจานเุบกษา มตคิณะรัฐมนตรี จดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐ ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน ธนาคารออมสนิ และธนาคารกรุงไทย 

เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองรีพฒันาขึน้มาให้บริการอยู่ในระดบัปฏิสมัพนัธ์/การ

ติดต่อกัน (interaction) กับประชาชนได้เท่านัน้ แต่การให้บริการส่วนใหญ่เป็นการให้บริการข้อมูล 

(information) เก่ียวกบัชมุชนและองค์การ แม้มีบริการให้ประชาชนเข้ามาแจ้งร้องทกุข์ได้ แตบ่ริการเอกสาร

ดาวน์โหลดสว่นท่ีเป็นเอกสารคําร้องและเอกสารบนัทกึข้อความยงัไมมี่ให้บริการ 

จากการเดินทางท่ีสํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบลหนองรีและสมัภาษณ์นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองรีและบคุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองรี (สนุทร ตนัติโภคากลุ และคนอ่ืนๆ, 

2558) พบว่า ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเหมือนกับหน่วยงานของรัฐบาลขนาดเล็กทั่วไป เช่น มีคอมพิวเตอร์แบบ

เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เคร่ืองพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสาร และเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น มีให้บริการ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (wireless) บริเวณรอบๆสํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบลฯ แตใ่นอนาคตมีแผนท่ีจะ

ติดตัง้ให้ทัว่ทัง้ตําบล ประชาชนส่วนใหญ่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลฯด้วยโทรศพัท์ การจัดเก็บ

ภาษีท้องถ่ินใช้วิ ธีการให้ประชาชนมาชําระภาษีด้วยตนเองท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฯ  การ

ประชาสมัพนัธ์ใช้เสียงตามสายในการแจ้งข่าวสารให้กบัประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ไม่

เน้นการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) เช่น ไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการติดตอ่กบั

ประชาชนหรือผู้ ใหญ่ แตเ่น้นการใช้โทรศพัท์ ให้ประชาชนโทรศพัท์แจ้งปัญหาเข้ามา และใช้การประชมุกบั

กลุม่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐบาลภายในองค์การบริหารสว่นตําบลฯเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหา 

แก้ไขปัญหา รวมทัง้แจ้งนโยบายและขา่วสารบางเร่ืองไปพร้อมๆกนั  

  ในการศกึษาชมุชน พบว่า ภายในหมู่บ้านหวัโกรกมีหน่วยงานของรัฐบาล 2 แห่ง คือ โรงเรียน

บ้านหวัโกรก และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลบ้านหวัโกรก ทัง้ 2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารงาน และมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงกบัหน่วยงานภายนอก

เหมือนกบัหน่วยงานของรัฐบาลทัว่ไป แตท่ัง้ 2 หน่วยงานมีการใช้ระบบการบริหารงานเฉพาะด้านแตกตา่ง

กันตามหน้าท่ีของหน่วยงาน เช่น โรงเรียนบ้านหัวโกรก มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Education 
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ภาพท่ี 5.7 แสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงานภาครัฐในหมูบ้่านหวัโกรก 

(29/01/2556) 

จากสนทนากบัผู้ ใหญ่บ้านบ้านหวัโกรกระหว่างการลงพืน้ท่ี ผู้ ใหญ่บ้านใช้โทรศพัท์แบบอจัฉริยะ 

(smartphone) มีส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) สว่นตวั คือ ไลน์และเฟซบุ๊ก แตไ่ม่ได้ใช้เป็นช่องทางใน

การส่ือสารอย่างเป็นทางการในการติดต่อกับประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การติดต่อประสานงานกับ

ประชาชนภายในหมู่บ้านสว่นใหญ่ใช้การโทรศพัท์พดูคยุกนัหรือการพบกนัแบบเผชิญหน้า (face to face) 

และการติดตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีทัง้การใช้โทรศพัท์และเดินทางไปติดตอ่ด้วย

ตนเอง  

                                                            
42เชน่ งานข้อมลูนกัเรียน งานทะเบียน งานจดัซือ้จดัจ้าง และงานรับสง่หนงัสือราชการ (e-Filing) 
43 ห้องเรียน E Learning (มีคอมพิวเตอร์ 30 เคร่ือง) ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ (มีคอมพิวเตอร์ 30 เคร่ือง) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ้ค 

(Notebook) 8 เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแท็บเลต็ 26 เคร่ือง โปรเจ็คเตอร์ 2 เคร่ือง อปุกรณ์กระจายสญัญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้

สาย (WiFi) 2 จดุ เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2 MB และ 6 MB  
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3. ความพร้อมการใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล 

การศกึษาความพร้อมของผู้ ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล นอกจากใช้วิธีการ

สงัเกตระหว่างลงพืน้ท่ีสํารวจชมุชนและสมัภาษณ์ประชาชนกลุม่ตา่งๆ แล้ว การวิจยันีไ้ด้ทําการเก็บข้อมลู

ด้วยวิธีการสํารวจ (survey) ข้อมลูการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครอบครัว มา

ใช้ประกอบการวิเคราะห์อีกจํานวนหนึง่ 

จากการศกึษาข้อมลูจํานวนครัวเรือนในชมุชนบ้านหวัโกรกจากทะเบียนราษฎร์พบว่า มีครัวเรือน 

(household) ท่ีเป็นประชากร (population) ในการวิจยัตามรายช่ือบ้านเลขท่ีในทะเบียนราษฎร์ของหมู่ 5 

ตําบลหนองรี อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ (sample frame) ทัง้หมด จํานวน 385 ครัวเรือน44 ทํากําหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง (sample size) โดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ด้วยการกําหนดค่า

ความคาดเคลื่อนของการเลือกตวัอย่าง (sampling error) ร้อยละ 5 ได้จํานวนครัวเรือนสําหรับเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการศกึษา จํานวน 196 ครัวเรือน แต่ทําการกําหนดกลุ่มตวัอย่างสํารองไว้ 14 ครัวเรือน จึงมี

จํานวนครัวเรือนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดรวม 210 ครัวเรือน  

การเลือกตวัอย่าง (sampling) ใช้การเลือกตวัอย่างแบบเป็นระบบ (systematic sampling) โดย

ทําการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายจากลําดบัท่ีของบ้านเลขท่ีของครัวเรือนเพ่ือให้ได้ตวัอย่างแรก และทําเลือก

ตวัอย่างด้วยการเว้น 1 ครัวเรือน หากสุ่มได้สถานท่ีราชการ โรงงาน และศาสนสถาน จะเว้นไปจนเป็น

ครัวเรือนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของประชาชน แต่เน่ืองจากได้จํานวนตวัอย่างไม่พอ จึงทําการเลือกอย่างเป็น

ระบบตอ่ไป โดยเว้นตวัอยา่งท่ีเลือกไว้แล้ว จนได้รายช่ือบ้านเลขท่ีของครัวเรือนครบ 210 ครัวเรือน 

การสํารวจข้อมลูดําเนินการ 2 รอบ โดยรอบแรกได้แบบสอบถามคืนจํานวน 210 ชดุ แตจ่ากการ

ตรวจสอบข้อมลูในแบบสอบถามพบวา่ ไมส่ามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ เพราะไม่สามารถให้ข้อสรุป

ในการนําไปใช้ประกอบการวิจยัได้  

การเก็บข้อมลูใหมร่อบท่ีสองได้แบบสอบถามคืนจํานวน 76 ชดุ สาเหตท่ีุทําให้ได้แบบสอบถามคืน

น้อยเพราะกลุม่ตวัอย่างจํานวนมากเป็นประชากรแฝง ไม่สนใจตอบแบบสอบถามเน่ืองจากอยู่อาศยัแบบ

ชัว่คราว โดยให้คําตอบว่า ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้ใช้งาน เพราะอยู่ชัว่คราวเท่านัน้ และมีครัวเรือนอีกจํานวน

 
44 ประกอบด้วยครัวเรือนท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีราชการ โรงงาน และ ศาสนสถาน (วดั) ในจํานวนนีมี้ครัวเรือนท่ีไมมี่เจ้าบ้าน 150 ครัวเรือน 
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จากการสํารวจข้อมลูพบว่า กลุม่ตวัอย่างเป็นครัวเรือนท่ีอยู่อาศยัแบบถาวรมากกว่าแบบชัว่คราว 

เป็นครัวเรือนท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึน้ไปมากกว่าน้อยกว่า 5 คน เป็นครัวเรือนแบบ

ครอบครัวเดียวมากกว่าแบบครอบครัวขยาย และเป็นครัวเรือนท่ีมีสมาชิกอยู่ในวยัผู้ ใหญ่มากกว่าวยัเด็ก

และวยัสงูอาย ุ ดงัภาพท่ี 5.8 – 5.11 

 

ภาพท่ี 5.8-5.11 แสดงลกัษณะการอยูอ่าศยัของกลุม่ตวัอยา่ง 

จากผลการศกึษาด้านลกัษณะการอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในชมุชน

บ้านหวัโกรกตัง้ถ่ินฐานอยู่กนัแบบถาวร เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่ อยู่กนัแบบครอบครัวขยายประกอบด้วย

พอ่ แม่ ลกู และเครือญาติ เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย เป็นต้น สมาชิกในครัวเรือนสว่นใหญ่อยู่ในวยัทํางานและวยั

เรียน กําลังพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมผู้ สูงอายุ ดังนัน้ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลแบ่ง

ผู้ใช้บริการได้เป็น 3 กลุม่คือ กลุม่วยัเรียน กลุม่วยัทํางาน และกลุม่ผู้สงูอาย ุ   

82 



การวิจยัและพฒันาการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยผา่นศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 

 

 

ด้านการศกึษาของสมาชิกในครัวเรือนพบว่า มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีมากกว่าปริญญาตรี

และสูงกว่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมมากกว่าทําการเกษตรกรรม ดงัภาพท่ี 

5.12-5.13 

ภาพท่ี 5.12-5.13 แสดงสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชิกภายในครัวเรือน 

เม่ือพิจารณาจากการศกึษาและอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในชมุชน

บ้านหวัโกรกมีการศึกษาไม่สูงมากนัก สามารถอ่านออกเขียนได้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแบบมีรายได้

ประจําทํางานอยู่ในหน่วยงานของเอกชน และมีจํานวนไม่น้อยหรืออาจกล่าวได้ว่า มีสดัส่วนท่ีไม่แตกต่าง

กนัท่ีประกอบอาชีพแบบมีรายได้ไมป่ระจําและใช้แรงงาน เช่น ทําการเกษตรกรรมและรับจ้างทัว่ไป พอสรุป

ได้วา่ ประชาชนมีความพร้อมและความต้องการในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัน้อย เพราะต้อง

ให้ความสําคญักบัอาชีพและงานประจําท่ีทํามากกวา่หนัมาให้ความสนใจกบัเทคโนโลยีใหม ่

จากการสํารวจเพ่ือประเมินการเข้าถึงและใช้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

รัฐบาลพบว่า สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้สึกว่ามีความสะดวกอยู่ในระดบัมากในการเดินทางไปร้าน

สะดวกซือ้มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ความสะดวกในการไปใช้ ATM และความสะดวกในการเดินทางไป

หน่วยงานของรัฐบาล แม้ว่าส่วนใหญ่มีความพอใจในความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีใช้งานอยู่ในระดบัน้อย 

แตส่ว่นใหญ่ก็ให้คําตอบวา่มีความจําเป็นในการใช้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีอยูใ่นระดบัน้อย  ดงัภาพท่ี 5.14 
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ภาพท่ี 5.14 แสดงความจําเป็น ความพอใจ และความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการท่ีเก่ียวข้อง 

จากข้อมลูการเข้าถึงและใช้บริการท่ีเก่ียวข้อง อาจกลา่วได้วา่ ประชาชนภายในชมุชนยงัมีอปุสรรค์

ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลอยู่มาก แม้ว่าจะมีศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนท่ีมีคอมพิวเตอร์

พร้อมกบัอินเทอร์เน็ตให้บริการ ตัง้อยู่ในชมุชนห่างจากครัวเรือนของกลุม่ตวัอย่างเฉล่ีย 1.5 กิโลเมตร แต่

ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการใช้บริการ  และส่วนใหญ่ไม่เคยไปใช้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนเลย (ค่าเฉล่ีย .29 

ครัง้) ซึง่มีข้อมลูสนบัสนนุให้เห็นวา่ ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนไมมี่ความสําคญัตอ่การดําเนินชีวิตของกลุม่

ตวัอยา่ง เพราะมีกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในศนูย์การเรียนรู้ไอซี

ทีชมุชนไมถ่ึงคร่ึง ดงัภาพท่ี 5.15 

 

ภาพท่ี 5.15 แสดงความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน 
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ดังนัน้รัฐบาลอาจต้องหาวิธีการส่งมอบบริการให้ประชาชนใช้บริการผ่านร้านสะดวกซือ้หรือ

ให้บริการผา่นผู้ให้บริการ (counter service) มากกวา่การให้ใช้บริการด้วยตนเอง (self-service)   

ด้านการมีและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่หรือมากกว่าคร่ึงมีโทรศพัท์เคล่ือน บตัรเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต 3 G และ

โทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน ดงัภาพท่ี 5.16    

 

ภาพท่ี 5.16 แสดงการมีและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน 

จากข้อมลูการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน สนบัสนนุให้เห็น

อยา่งชดัเจนวา่ ประชาชนสว่นใหญ่มีการใช้อินเทอร์เน็ตจากอปุกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

โทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน แตบ่ริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลท่ีสามารถใช้งานบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ียงัมีไม่

มาก เพราะยงัอยูใ่นระยะเร่ิมเปลี่ยนผา่นการให้บริการและการพฒันาแอป 

ด้านการมีและใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตของสมาชิกในครัวเรือนพบวา่ ครัวเรือนสว่นใหญ่หรือมาก

วา่คร่ึงมีและใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทส่ือสงัคมออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ และเฟซบุ๊ก ดงัภาพท่ี 5.17 
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ภาพท่ี 5.17 แสดงการมีและใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตของสมาชิกในครัวเรือน 

จากข้อมลูการมีและใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตของสมาชิกในครัวเรือน บง่ชีไ้ด้ว่า ประชาชนมีความ

นิยมในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการติดตอ่ส่ือสารระหว่างกนั หน่วยงานอาจต้องใช้ส่ือสงัคมออนไลน์มา

เป็นเคร่ืองมือเสริมการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ และใช้ในการปฏิสัมพันธ์/ติดต่อกับ

ประชาชน ไม่ควรใช้หรือให้บริการผ่านเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว การให้บริการทําธุรกรรมออนไลน์ของ

หน่วยงานภาครัฐต้องนําเอารูปแบบและวิธีการในการซือ้ของผา่นอินเทอร์เน็ตท่ีกําลงัได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายมาเป็นต้นแบบในการพฒันาการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ เพราะประชาชนมีความเคยชินและ

คุ้นเคยกบัการทําธุรกรรมซือ้ของแบบออนไลน์ท่ีภาคเอกชนนํามาใช้ขายสินค้าและบริการ พร้อมท่ีจะชําระ

เงินด้วยวิธีการโอนเงิน (คา่เฉลี่ย 4,140.38 บาท และคา่สงูสดุ 20,000 บาท) 

การสํารวจการชําระภาษีพบว่า กลุ่มตวัอย่างต้องชําระภาษีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์มากท่ีสดุ 

ส่วนภาษีท้องถ่ิน เช่น ภาษีโรงเรือนและภาษีท่ีดิน และภาษีบํารุงท้องท่ี มีจํานวนไม่มาก เช่นเดียวกบัการ

ชําระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

เน่ืองจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีระบบชําระภาษีท้องถ่ินแบบออนไลน์ จึงถามเฉพาะ

ช่องทางการชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีรถยนต์/รถมอเตอร์ไซต์ เพราะกรมสรรพากรและ

กรมการขนสง่ทางบก มีการพฒันาระบบบริการชําระภาษีแบบออนไลน์ท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้ใช้

งานอย่างเห็นผล แต่จากผลการวิจัยพบว่า ครัวเรือนกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการชําระโดยตรงผ่านสํานกังาน
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ภาพท่ี 5.18-5.20 แสดงการชําระภาษีของครัวเรือน 

การท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่ใช้บริการชําระภาษีแบบออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การชําระภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา อาจเป็นเพราะหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนส่วนมีบริการประเมินภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดา ประกอบกบัสรรพากรแต่ละพืน้ท่ีมีบริการนอกพืน้ท่ี ส่วนภาษีรถยนต์/รถมอเตอร์ไซต์ กรณี

ซือ้แบบเช่าซือ้ ผู้ขายมีบริการรับชําระภาษีให้เม่ือถึงกําหนดเวลา 

จากผลการสํารวจการตดิตอ่กบัตวัแทนหรือหน่วยงานของรัฐบาล กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ใช้วิธีการ

ติดต่อด้วยตนเองมากกว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทัง้ในพืน้ท่ีและภายในจงัหวดั ดงั

ภาพท่ี 5.21  
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ภาพท่ี 5.21 แสดงการตดิตอ่กบัตวัแทนหรือหนว่ยงานของรัฐบาล 

การตดิตอ่กบัตวัแทนหรือหน่วยงานของรัฐบาลของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ท่ีใช้การปฏิสมัพนัธ์แบบ

เผชิญหน้า (face to face) อาจเป็นเพราะ การให้บริการของรัฐบาลบางอย่างไม่สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเป็นตวั/ส่ือกลางได้ (intermediate) เช่น การใช้/ให้บริการด้านสขุภาพท่ีต้องใช้

การตรวจและวินิฉัยจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การแจ้งเกิด ตาย และย้ายถ่ินกบัตวัแทนของรัฐบาลต้องใช้ตวั

บุคคลในการยืนยนัในกระบวนการทําธุรกรรม ประกอบกับผู้ นําในท้องถ่ินและประชาชนยงัอยู่ในสงัคม

แบบชนบทมีความรู้จกักนัแบบเครือญาติ การพดูคยุ/สนทนากนัแบบเห็นหน้ากนัทําให้การสื่อสารมีความ

น่าเช่ือถือมากกวา่ เป็นต้น  

การรับข้อมลูและข่าวสารจากรัฐบาล ช่องทางท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้รับข้อมลูและข่าวสารอนัดบัหนึ่ง

มากท่ีสดุ คือ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพ์ วิทย ุเสียงตามสาย และผู้ใหญ่บ้านตามลําดบั 

จากการสํารวจช่องทางการรับข้อมลูและข่าวสารจากรัฐบาลลําดบัท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่รับข้อมูลและข่าวสารจากรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต วิทย ุ

หนงัสือพิมพ์ เสียงตามสาย ผู้ใหญ่บ้าน และอ่ืนๆ ตามลําดบั ดงัภาพท่ี 5.22 
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ภาพท่ี 5.22 แสดงช่องทางการรับข้อมลูและขา่วสารจากรัฐบาล 

พฤติกรรมการรับข้อมลูและข่าวสารจากรัฐบาลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่นิยมรับผ่านช่องทาง

เทคโนโลยีแบบเก่า (traditional technology) เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ และเสียงตามสาย มากกว่า 

การใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ (modern technology) แตท่ี่น่าสนใจก็คือ มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการรับข้อมลู

และขา่วสารจากรัฐบาลมากพอสมควร 

จากข้อมลูการสํารวจการติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลหรือเปิดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ รองลงมา คือ ชําระค่าใช้จ่าย/

คา่ธรรมเนียม/ภาษี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาใช้ ตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ตรวจสอบสถานะ

เก่ียวกบัครอบครัวหรือบคุคล  เขียนข้อความแนะนํา/เสนอแนะ/ร้องเรียน กรอกข้อมลูเก่ียวกบัครอบครับ/

บุคคล ติดต่อด้วยไลน์ ติดต่อด้วยสไกป์ ติดต่อด้วยทวิตเตอร์ และติดต่อด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 

ตามลําดบั ดงัภาพท่ี 5.23 

 

ภาพท่ี 5.23 แสดงการตดิตอ่กบัหน่วยงานรัฐบาลผา่นอินเทอร์เน็ต 
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ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับข้อมูลและข่าวสารจากรัฐบาลในบางประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลและข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐบาลด้วยตวัเองตามท่ีตน

ต้องการ (on demand) หรือบง่บอกให้เห็นวา่ กลุม่ตวัอยา่งต้องการข้อมลูและข่าวสารตามท่ีตนต้องการใน

เวลาท่ีเหมาะสม ส่วนการปฏิสมัพนัธ์และการทําธุรกรรม กลุ่มตวัอย่างต้องการใช้การติดต่อแบบเห็นหน้า 

(face to face) มากกวา่การตดิตอ่ผา่นตวักลาง (intermediary)  

การสํารวจการรู้จกัหรือเคยใช้งานช่องทางตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่น

ใหญ่ไม่ รู้จักเว็บไซต์และช่องทางการติดต่อของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน  ได้แก่ 

www.gcc.go.th, www.1111.go.th, อีเมล์ contact_1111@gcc.go.th และโทรศพัท์หมายเลข 1111 กลุม่

ตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักแต่ไม่เคยใช้เว็บไซต์ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี

และเฟซบุ๊คของศนูย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC1111) รองลงมา คือ เว็บไซต์ของจงัหวดั

ชลบุรี เว็บไซต์ของสํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และช่องทางการติดต่อกับ

ศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพ่ือประชาชน ได้แก่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์  ดงัภาพท่ี 

5.24 

 

ภาพท่ี 5.24 แสดงการรู้จกัและเคยใช้งานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

จากผลการสํารวจการรู้จกัและเคยใช้งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรือรู้จักแต่ไม่เคยใช้งานศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชนท่ีรัฐบาล

พยายามผลกัดนัให้เป็นช่องทางหลกัในการให้การแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน 
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การสํารวจความเช่ือในการใช้อินเทอร์เน็ตติดตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาลพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่น

ใหญ่เช่ือวา่ประหยดัเงินกวา่การเดนิทางไปตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล รองลงมา คือ ประหยดัเวลากวา่

การเดนิทางไปตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล เช่ือวา่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตช่วยให้ไมต้่องเดนิทางไปตดิตอ่

กับหน่วยงานของรัฐบาล และเช่ือว่ามีความง่ายกว่าการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาล 

ตามลําดบั ดงัภาพท่ี 5.25 

 

ภาพท่ี 5.25 แสดงความเช่ือในการใช้อินเทอร์เน็ตตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล 

จากผลการสํารวจด้านความเช่ือในการใช้อินเทอร์เน็ตติดตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาลแสดงให้เห็น

ว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงยอมรับว่าการใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วยทําให้ประหยดัเงินและเวลา และทําให้

สะดวกในการตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล 

การสํารวจความต้องการใช้อปุกรณ์ในการเข้าถึงบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาล พบวา่ กลุม่

ตวัอยา่งสว่นใหญ่ต้องใช้สมาร์ทโฟน รองลงมาคือ คอมพวิเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก คอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 

คอมพิวเตอร์แบบแท็บเลต็ และอปุกรณ์ทกุประเภท ตามลําดบั ดงัภาพท่ี 5.26   

 

ภาพท่ี 5.26 แสดงความต้องการใช้อปุกรณ์ในการเข้าถงึบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาล 
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การสํารวจความต้องการใช้อปุกรณ์ในการเข้าถึงบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลแสดงให้เห็นวา่ 

กลุม่ตวัอยา่งมีแนวโน้มต้องการใช้อปุกรณ์หรือคอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ีมากกวา่อปุกรณ์หรือ

คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 

4. สรุป  

 ภาพรวมจากการศกึษาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีให้บริการกบัประชาชนใน

ชมุชนบ้านหวัโกรก สามารถสรุปกระบวนการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล และบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีประชาชนในชมุชนต้องการใช้บริการ ได้ดงันี ้

หน่วยงานของรัฐบาลในระดบัท้องถ่ินและในชมุชนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ในการบริหารงาน แต่ยงัไม่มีระบบบริการแบบออนไลน์ท่ีให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้จากครัวเรือน 

ประชาชนต้องเดนิทางไปตดิตอ่และใช้บริการกบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วยตนเอง 

 หน่วยงานของรัฐบาลในส่วนภูมิภาคท่ีตัง้อยู่ในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล หลาย

หน่วยงานมีเว็บไซต์ให้บริการ สว่นใหญ่เป็นการให้บริการข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยงาน มีหลายหน่วยงานนิยม

ใช้เฟซบุ๊กให้บริการข้อมลูและติดต่อกบัประชาชนแทนเว็บไซต์ มีหน่วยงานของรัฐบาลบางหน่วยงานหรือ

จํานวนน้อยมากท่ีมีบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลในส่วนกลางท่ีประชาชนสามารถใช้

บริการได้จากครัวเรือน เช่น ระบบชําระภาษีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ระบบชําระภาษีรถยนต์

ของกรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม 

 ด้านกระบวนการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลของประชาชนพบว่า ประชาชน

นิยมรับข้อมูลและข่าวสารจากรัฐบาลผ่านทางโทรทัศน์มากกว่าช่องทางอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ไม่รู้จักช่องทาง

บริการอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกบัรัฐบาลทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ส่วนภมูิภาค และส่วนกลาง ใช้การติดต่อ

กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐแบบเห็นหน้ามากกว่าการติดต่อผ่านตวักลาง เช่น การใช้โทรศพัท์ การใช้อินเทอร์เน็ต 

และมีการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลด้วยการเปิดเว็บไซต์ดขู้อมลูอยูบ้่าง แตไ่มนิ่ยมทําธุรกรรมผา่น

เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐบาล  
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 การศกึษาการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประชาชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 

แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้านพฤติกรรม และด้านบริบท

ของการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ แตมี่ความเช่ือวา่อินเทอร์เน็ตสามารถช่วยลดเวลาและลดคา่ใช้จ่ายในการ

เดนิทางไปตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล  

ช่องว่างระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วย 1) ด้านเทคโนโลยี ผู้ ให้บริการใช้ในการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีท่ีผู้ใช้บริการมีและใช้ 2) ด้านกระบวนการ บริบทของชมุชนไมส่นบัสนนุให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้

บริการทําธุรกรรมแบบออนไลน์ 3) ด้านการรับรู้ ผู้ใช้บริการสว่นใหญ่ไม่ทราบศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพ่ือ

ประชาชนทกุช่องทาง ยกเว้นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และ 4) ด้านการใช้งาน ผู้ ใช้บริการ

ส่วนใหญ่ ต้องการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วยอินเทอร์เน็ต รับข้อมลูจากโทรทศัน์ แต่

ต้องการตดิตอ่และทําธุรกรรมกบัหน่วยงานของรัฐบาลโดยการตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วยตนเอง 

 อาจกล่าวได้ว่า บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลส่วนใหญ่ยังไม่สามารถส่งมอบการให้บริการ 

(service delivery) อย่างสมบูรณ์แบบไปสู่การใช้งานของประชาชนในระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน 

(ความไมพ่ร้อมด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการ และด้านบริบท) ประชาชนยงัต้องเดนิทางไปตดิตอ่และใช้

บริการจากเจ้าหน้าท่ีของแตล่ะหน่วยงาน  

การสร้างศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนเพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล

ตามนโยบายของรัฐบาลจงึไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะหน่วยงานของรัฐบาล

ยังไม่สามารถพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมความต้องการใช้ของประชาชน ประกอบกับ

ปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนตวั โทรศพัท์มือถือ และ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ีได้จากท่ีบ้านและท่ีทํางาน มีหน่วยงานของเอกชนและรัฐบาล เช่น ร้านสะดวกซือ้ 

ธนาคาร ไปรษณีย์ แขง่ขนักนัเปิดให้บริการชําระคา่ไฟฟ้า คา่ประปา ภาษี เป็นต้น 
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บทที่ 6 

แบบจาํลองและคู่มือการใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 

 จากการศึกษาความพร้อมของผู้ ให้บริการ (หน่วยงานของรัฐบาล) และผู้ ใช้บริการ (ประชาชนใน

ชุมชนบ้านหัวโกรก) เก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ได้ข้อมูลมาทดลองสร้างรูปแบบจําลองการใช้

บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล และพฒันาคูมื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ของรัฐบาลท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและโครงสร้างทางสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรก ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐบาล มีความพร้อมในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แตกตา่งกนั

และสมัพันธ์กับหน่วยงานของรัฐบาลในส่วนกลาง บางหน่วยงานมีบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

สามารถให้ประชาชนใช้บริการได้จากอินเทอร์เน็ต เช่น การให้บริการด้านชําระภาษีของ

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั แต่หน่วยงานส่วนใหญ่มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ

ให้บริการเฉพาะท่ีหน่วยงานหรือภายในสํานกังาน เช่น การให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ของ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2. ผู้ ใช้บริการมีความพร้อมในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และสงัคม (socioeconomic status) กล่าวคือ วยัเด็กท่ีเร่ิมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ยังไม่มีความสนใจและต้องการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล  วัยรุ่นท่ี

สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดีกวา่กลุม่อ่ืนยงัไมมี่ความจําเป็น

ต้องการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลมากนกั เช่น การชําระภาษี  สว่นใหญ่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษาและใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของสถาบนัการศกึษา วยั

ผู้ ใหญ่มีความพร้อมและความต้องการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลแตกต่างกนัตามรุ่น

หรือเจนเนอเรชัน่ (generation) วยัผู้ ใหญ่ตอนต้นมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อมากกว่าวยัผู้ ใหญ่ตอนปลาย ความต้องการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลมีความ

แตกต่างกนัออกไปตามอาชีพและความเป็นอยู่ ส่วนวยัผู้สงูอายนิุยมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารท่ีไม่ซับซ้อนและเท่าท่ีจําเป็น เช่น โทรศัพท์มือถือแบบธรรมดา (feature 

phone) ในการตดิตอ่กบัเครือญาตเิท่าท่ีจําเป็น ใช้วิทยแุละโทรทศัน์ในการรับข้อมลูขา่วสาร  
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ภาพรวมจากการศกึษาผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชมุชนบ้านหวัโกรก

เป็นกรณีศึกษา พบว่า ช่องว่าง (gap) ระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดจาก

ความไมพ่ร้อมของทัง้สองฝ่าย  

การสร้างศูนย์การเรียนรู้ไอซี ทีชุมชนเพ่ือเป็นช่องทางให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไม่สามารถเป็นสะพานเช่ือมช่องว่างการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลได้ เพราะ

หน่วยงานของรัฐบาลยงัมีบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ศนูย์

การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนไมส่ามารถให้บริการประชาชนได้เน่ืองจากขาดคนดแูล ครอบครัวสว่นใหญ่มีอปุกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพราะการแข่งขนัด้านการตลาดทําให้มีราคาถกูสามารถหาซือ้มาใช้

งานได้ (affordability) การพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอนในทุกระดบัการศึกษามีการสอนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตของผู้ ให้บริการ

ทัง้ภาครัฐและเอกชนทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากท่ีบ้าน 

การพัฒนาแบบจําลองและการสร้างคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลผ่านศูนย์การ

เรียนรู้ไอซีทีชุมชนจึงต้องทําการทบทวนใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครอบครัวในชุมชนบ้านหัวโกรก และตอบปัญหาการวิจัย คือ คู่มือการใช้บริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและโครงสร้างทางสงัคมของชมุชนบ้าน

หวัโกรกมีขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการใช้เป็นอยา่งไร 

1. แบบจาํลองการใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 

การสร้างแบบจําลองการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลแบบออนไลน์ด้วยอินเทอร์เน็ต ใช้ผล

การศึกษาท่ีได้จากกรอบแนวคิด การสํารวจข้อมลูจากภาครัฐและภาคประชาชนในบทท่ีผ่านมา (บทท่ี 2 

บทท่ี 4 และบทท่ี 5) ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน ทัง้หมดในท่ีนีเ้รียกว่า ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการรัฐบาล
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Government readiness: eGR) 
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การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล แบ่งตามลักษณะการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต มี  3 

ประเภท45 ดงันี ้

- การใช้บริการข้อมลูและสารสนเทศ (information service: INFS)  

- การใช้บริการปฏิสมัพนัธ์/การตดิตอ่กนั (interaction service: INTS)  

- การใช้บริการทําธุรกรรม (transaction: TRAS)  

การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล แบ่งตามประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ

เข้าถึงบริการมี 2 ประเภท ดงันี ้

- การใช้บริการผา่นเว็บ (web-based application: WBA)  

- การใช้บริการผา่นแอป (app-based application: ABA)  

การใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาล แบง่ตามสถานท่ีใช้งานของผู้ใช้บริการได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 

- การใช้บริการจากในครอบครัว (in-household service: IHS)  

- การใช้บริการจากนอกครอบครัว (out-household service: OHS)46  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล แบ่งตาม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็น 2 ประเภท 

- การใช้เทคโนโลยียุคพีซี (PC technology: PCT) ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 

(desktop) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (laptop/notebook)47   

- การใช้เทคโนโลยียคุหลงัพีซี (Post-PC technology: PPCT) ได้แก่ แท็บเล็ต (tablet) แฟบ

เลต็ (fablet) และสมาร์ทโฟน (smartphone) 

 
45 ไมร่วบการใช้บริการแบบบรูณาการ (integrated service) เพราะเนือ้แท้ของบริการเป็นการให้บริการระหวา่งหนว่ยงานของรัฐบาล 

(G2G)  
46 เชน่ ศนูย์บริการสารสนเทศไอซีทีชมุชน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และท่ีทํางาน แตใ่นท่ีนีห้มายถงึ ศนูย์บริการสารสนเทศไอซีทีชมุชน 

เทา่นัน้ 
47 เน่ืองไม่มีความชดัเจนในการจดัยคุให้กบัคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Notebook) บางตําราจดัให้อยูใ่นยคุพีซี แตบ่างตําราจดัให้

อยูใ่นยคุหลงัพีซี ในท่ีนีจ้งึใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาชว่ยจําแนกยคุด้วย จงึจดัให้คอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นเทคโนโลยียคุพีซี เน่ืองจาก

สว่นใหญ่ไมไ่ด้ใช้โปรแกรมประเภทแอป 
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การใช้บริการประเภททําธุรกรรมผู้ใช้บริการต้องทําการชําระเงิน เช่น คา่ภาษี คา่สนิค้า48 คา่บริการ 

คา่ธรรมเนียม และคา่การอนญุาต เป็นต้น ดงันัน้ผู้ใช้บริการต้องมีช่องทางและวิธีในการชําระเงิน ดงันี ้

- แบบออฟไลน์ (offline payment gateway: OFPG)  

- แบบออนไลน์ (online payment gateway: ONPG)  

การชําระเงินของผู้ใช้บริการ จําแนกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.1. การชําระเงินโดยผู้ ใช้บริการด้วยตนเอง (pay by self-service: PBSS) เช่น บญัชี

ธนาคาร (deposit account) บตัรเอทีเอ็ม (ATM card) บตัรเครดิต (credit card) และ

ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic banking)49 

1.2. การชําระเงินผ่านผู้ ให้บริการทางการเงิน (pay by counter service: PBCS) เช่น 

ธนาคาร ไปรษณีย์ และร้านสะดวกซือ้  

จากองค์ประกอบท่ีกล่าวมา  นํามาใช้ประกอบการสร้างแบบจําลองการใช้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลด้วยตนเอง (e-Government Self-Service Model: eGov SSM) ประเภทตวั

แบบเชิงพรรณนา (descriptive models) แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ แบบจําลองประเภทไม่ทําธุรกรรม (การใช้

บริการข้อมลู และการใช้บริการปฏิสมัพนัธ์) และแบบจําลองประเภททําธุรกรรม ดงันี ้

แบบจาํลองกลุ่มที่ 1 ประเภทไม่ทาํธุรกรรม (Non-transaction Model: NTM) 

INFS1 = IHS+PCT 

INFS2 = IHS+PPCT 

INFS3 = OHS+PCT 

INTS1 = IHS+PCT 

INTS2 = IHS+PPCT 

INTS3 = OHS+PCT 

 

 
48 หนงัสือ สิง่พิมพ์ ของท่ีระลกึ (แสตมป์ เหรียญกษาปณ์)  
49 คําท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายคือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ (internet banking: i-Banking) 
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แบบจาํลองกลุ่มที่ 2 ประเภททาํธุรกรรม (Transaction Model: TM) 

TRAS1 = IHS+PCT+PBSS 

TRAS2 = IHS+PCT+PBCS 

TRAS3 = IHS+PPCT+PBSS 

TRAS4 = IHS+PPCT+PBCS 

TRAS5 = OHS+PCT+PBCS 

TRAS6 = OHS+PPCT+PBCS 

TRAS7 = OHS+PPCT+PBSS 

 แบบจําลองทัง้ 2 กลุม่ เป็นแบบจําลองเชิงตรรกะ (logical model) ท่ีสร้างจากความเป็นไปได้ตาม

แนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ด้านการให้บริการและการใช้บริการ แต่ในความเป็นจริง

แบบจําลองเชิงตรรกะตามท่ีกล่าวมีบางแบบจําลองเท่านัน้ท่ีเป็นแบบจําลองท่ีตรงกับการใช้บริการของ

ประชาชนจริง (practical model) คือ แบบจําลองกลุ่มท่ี 2 ประเภทไม่ทําธุรกรรม (Non-transaction 

Model: NTM) สว่นแบบจําลองกลุม่ท่ี 2 ประเภททําธุรกรรม (Transaction Model: TM) ยงัมีหลายปัจจยัท่ี

ทําให้ประชาชนไมส่ามารถใช้งานได้จริง เพราะทัง้ภาครัฐและภาคประชาชนขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารตามท่ีกล่าวมาแล้ว ประกอบกบัหลายพืน้ท่ี/ชมุชนยงัไม่มีบริบทท่ีสนบัสนนุการ

ใช้งานในการทําธุรกรรม เช่น ในชมุชนหรือบริเวณใกล้เคียงไม่มีตู้ ATM ไม่มีธนาคาร ไม่มีไปรษณีย์ ไม่ร้าน

สะดวกซือ้ ดงันัน้การเดนิทางเข้าไปใช้บริการตามหน่วยงานของรัฐบาลจงึสะดวกกวา่ 

จากการศกึษาปัจจยัด้านสงัคมและเศรษฐกิจชมุชนบ้านหวัโกรก ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่มีความ

จําเป็นในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลประเภททําธุรกรรม เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เสียภาษีท้องถ่ิน และองค์การบริหารสว่นตําบลหนองรียงัไม่มีระบบชําระภาษี

แบบออนไลน์ แม้ว่ามีหลายหน่วยงานมีแอปให้บริการใช้งาน แต่ยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีมีแอปท่ีสามารถ

ให้บริการการทําธุรกรรมออนไลน์ท่ีสมบูรณ์แบบ ดงันัน้ในการออกแบบคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ของรัฐบาลของประชาชนในชมุชนบ้านหวัโกรกจงึมีข้อจํากดั ดงันี ้
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1. ใช้บริการด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตัง้โต๊ะและแบบเคล่ือนท่ีท่ีสามารถใช้

โปรแกรมเบราว์เซอร์ (browser)50 ได้เท่านัน้ 

2. ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลแบบการใช้บริการข้อมลูและสารสนเทศ 

(information service: INFS) การใช้บริการปฏิสมัพนัธ์/การติดตอ่กนั (interaction service: 

INTS) และการใช้บริการทําธุรกรรม (transaction: TRAS) 

3. การใช้บริการทําธุรกรรม กรณีมีการชําระเงิน เช่น ชําระภาษี ชําระค่าธรรมเนียม สามารถใช้

กบับริการท่ีชําระเงินด้วยการหกัเงินผ่านบญัชีธนาคาร หกัเงินผ่านบตัร ATM แบบระบเุลข

บตัร และชําระเงินผา่นบตัรเครดติ เท่านัน้  

การกําหนดเง่ือนไขตามข้อ 1-3 เป็นการทําให้คูมื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลสามารถ

ใช้งานแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service: OSS) และไม่มีความซบัซ้อนเหมาะกบัประชาชน 3 กลุม่ 

ดงันี ้

1. ประชาชนทัว่ไปท่ีไมมี่คอมพิวเตอร์สว่นตวัท่ีบ้านสามารถไปใช้บริการเข้าถึงบริการข้อมลูและ

สารสนเทศ และการใช้บริการปฏิสมัพนัธ์/การติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐบาลจากศนูย์การ

เรียนเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรก  

2. ประชาชนทัว่ไปท่ีมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ีบ้านแต่สามารถใช้บริการเข้าถึงบริการข้อมลูและ

สารสนเทศ และการใช้บริการปฏิสมัพนัธ์/การติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐบาลได้เท่านัน้ ด้วย

เหตผุล 2 ประการ ดงันี ้

2.2. ประชาชนไมป่ระสงค์ทําธุรกรรมและชําระเงินกบัหน่วยงานของรัฐบาลแบบออนไลน์ 

2.3. บริการธุรกรรมออนไลน์ของหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีระบบชําระเงินด้วยการหกัเงิน
ผา่นบญัชีธนาคาร 

3. ประชาชนทั่วไปท่ีมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวท่ีบ้านและมีระบบชําระเงินทุกแบบได้แก่ บัญชี

ธนาคาร บตัร ATM และบตัรเครดติ 

ดงันัน้ตวัแบบจําลองท่ีเหมาะกบัครอบครัวในชุมชนบ้านหวัโกรก และเลือกมาทําเป็นคู่มือการใช้

บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลสําหรับชมุชนบ้านหวัโกรก มี 3 ตวัแบบ คือ INTS1 = IHS+PCT, INTS3 = 

 
50 โปรแกรมค้นดหูรือเปิดดขู้อมลูจากเว็บ 
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1. แบบจําลองกลุ่มท่ี 1 ประเภทไม่ทําธุรกรรม (Non-transaction Model: NTM) คือ INTS = 

IHS/OHS+PCT หมายถึง การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ และ

ปฏิสมัพนัธ์/ตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาลโดยใช้บริการจากใน/นอกครอบครัว ด้วยเทคโนโลยี

ยคุพีซี ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนท่ี 

2. แบบจําลองกลุ่มท่ี 2 ประเภททําธุรกรรม (Transaction Model: TM) คือ TRAS = 

IHS+PCT+PBSS หมายถึง การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทําธุรกรรมกบัหน่วยงานของรัฐบาล

โดยใช้บริการจากในครอบครัวด้วยเทคโนโลยียุคพีซี ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ และ

คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนท่ี ทําการชําระเงินโดยผู้ใช้บริการด้วยตนเองโดยใช้บญัชีธนาคาร บตัร

เอทีเอ็ม บตัรเครดติ และธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. คู่มือการใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 

 การออกแบบคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล เน้นการใช้งานง่าย โดยใช้ภาพเชิง

สญัลกัษณ์สร้างเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการ (citizens) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(information and communication technologies) กระบวนการ (process) และบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานของรัฐบาล (e-Government services) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คู่มือการใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลประเภทไม่ทาํธุรกรรม 

ขัน้ที่ กระบวนการ คาํอธิบาย 

 

 

 
บริการอเิล็กทรอนิกส์ 

ค้นหาข้อมลูและสารสนเทศ 

ตดิตอ่ด้วยโทรศพัท์ 

ตดิตอ่ด้วยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

เขียนข้อความขอใช้บริการ หรือเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหา 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

6 
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ขัน้ที่ กระบวนการ คาํอธิบาย 

 

 

เลือกบริการท่ีต้องการ 

เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐบาล 
เลือกลงิค์บริการของหน่วยงานของรัฐบาล 

เข้าศนูย์รวมรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี

1. http://www.gcc.go.th 

 

 

2. เลือกเมนบูริการภาครัฐออนไลน์ 

หรือ 
ศูนย์รวมรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ 1. http://www.egov.go.th 

2. เลือกเมนสูารบญับริการภาครัฐ 

 
 

โปรแกรม 
เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ 

 

 
คอมพวิเตอร์ 

เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

 

 

เร่ิมใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการ 
จากท่ีบ้านหรือนอกบ้าน 

 

คู่มือการใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลประเภททาํธุรกรรม 

ขัน้ที่ กระบวนการ คาํอธิบาย 

 

 
การยนืยันการดาํเนินการ 

ยืนยนัการชําระเงิน 

หรือ 

ยืนยนัการกรอกแบบฟอร์ม 

9 

2 

3 

4 

5 

1 
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ขัน้ที่ กระบวนการ คาํอธิบาย 

เลือกวิธีการชําระเงิน  

 
การชาํระเงนิ 

1. บญัชีธนาคาร 

2. บตัรเอทีเอ็ม 

3. บตัรเครดติ 

8 

 

 

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์  

บริการอเิล็กทรอนิกส์ 
ชําระภาษีแบบออนไลน์ 

 

 
คาํแนะนําการใช้บริการ 

อา่นคําแนะนําการใช้บริการ 

 

 
เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐบาล 

เลือกบริการท่ีต้องการ 

เลือกลงิค์บริการของหน่วยงานของรัฐบาล 

 

 
ศูนย์รวมรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ 

เข้าศนูย์รวมรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี

1. http://www.gcc.go.th  

2. เลือกเมนบูริการภาครัฐออนไลน์ 

หรือ 

1. http://www.egov.go.th 

2. เลือกเมนสูารบญับริการภาครัฐ 

4 

5 

7 

6 

 
 

โปรแกรม 
เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ 

 

 
คอมพวิเตอร์ 

เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 2 

3 
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ขัน้ที่ กระบวนการ คาํอธิบาย 

 

 

เร่ิมใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการ 
จากท่ีบ้านหรือนอกบ้าน 

 

3. สรุป 

จากการสํารวจความพร้อมการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล และความพร้อม

การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล ทําให้ได้รูปแบบจําลองการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ของหน่วยงานของรัฐบาล และคูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลสําหรับชมุชน โดย

สรุปดงันี ้

แบบจําลองการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล มี 2 ตวัแบบ คือ แบบจําลอง

ประเภทไมทํ่าธุรกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมลู สารสนเทศ และปฏิสมัพนัธ์/ติดตอ่กบั

หน่วยงานของรัฐบาลโดยใช้บริการจากใน/นอกครอบครัวด้วยเทคโนโลยียคุพีซี และแบบจําลองประเภททํา

ธุรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทําธุรกรรมกบัหน่วยงานของรัฐบาลโดยใช้บริการจากในครอบครัว

ด้วยเทคโนโลยียคุพีซี  

เน่ืองจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านหัวโกรกไม่สามารถเปิดให้บริการได้และประชาชนให้

ความสนใจใช้งานน้อย และจากการสํารวจข้อมลูพบว่า กลุม่ตวัอย่างจํานวนมากไม่ให้ความร่วมมือในการ

สํารวจข้อมูล ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงตัดสินใจไม่นําคู่มือท่ีสร้างไปทดลองการใช้งาน คู่ มือการใช้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลประเภทไม่ทําธุรกรรม และคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานของรัฐบาลประเภททําธุรกรรม จงึเป็นเพียงต้นแบบท่ีออกแบบตามผลการวิจยัจากชมุชนบ้านหวั

โกรก การนําไปใช้งานจริงควรนําไปออกแบบใหม่เป็นแผ่นพบัโดยนักออกแบบ ก่อนนําไปนําแจกให้กับ

ชาวบ้านหรือนําไปเผยแพร่ตอ่ไป  

1 
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บทที่ 7 

สรุป 
 การวิจยัและพฒันาการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยผ่านศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน ได้ผลผลิต

เป็นคูมื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลภายใต้สภาพบริบทและโครงสร้างทางสงัคม

ของชมุชนบ้านหวัโกรก โดยใช้กระบวนการค้นหาคําตอบด้วยการวิจยั สามารถสรุปภาพรวมได้ดงันี ้

1. สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัและพฒันาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน มีคําถาม

หลกัในการทําวิจยั 2 ข้อ ดงันี ้

1. สภาพบริบทและโครงสร้างสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรกมีลกัษณะอยา่งไร 
2. คูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและ

โครงสร้างทางสงัคมของชมุชนบ้านหวัโกรกมีขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการใช้เป็นอยา่งไร 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การแพร่กระจายของนวตักรรม 

ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัล และศูนย์การ

เรียนรู้ไอซีทีชุมชนกับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พบว่า ปัจจัยของความสําเร็จในการให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลผ่านศนูย์บริการสารสนเทศไอซีทีชุมชนมีความเก่ียวข้องกบัระดบัรัฐบาลจนถึง

ระดบัชมุชน กลา่วคือ รัฐบาลต้องมีแผนงานในการสนบัสนนุและมีบริการหลกัตามความต้องการของแตล่ะ

ชมุชน เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม มีผู้ประสานงานท่ีมีความคดิสร้างสรรค์

ในการพฒันาการบริการ บริหารงานโดยใช้หลกัการมีสว่นร่วมในการแบง่ปันความรู้กบัผู้ ใช้บริการและผู้ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้อง 

การวิจยันีใ้ช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบพหุหรือหลายวิธี ด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ใช้ทัง้ข้อมลูเชิง

คุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีหน่วยวิเคราะห์เป็นครอบครัว หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาล ใช้วิธีการสํารวจเอกสารทัง้ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์

และอิเล็กทรอนิกส์ สํารวจข้อมูลภาคสนามด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสํารวจข้อมูลด้วย
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การศกึษาชมุชนบ้านหวัโกรกพบว่า เป็นชมุชนระดบัหมู่บ้าน ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีรอบนอกของเขตอําเภอ

เมืองชลบรีุ อิทธิพลของความเป็นอตุสาหกรรมและความเป็นเมืองท่ีอยู่โดยรอบมีผลกระทบทําให้หมู่บ้าน

แห่งนีมี้การเปล่ียนแปลงทัง้ด้านกายภาพและสิง่แวดล้อม ประชากร สงัคม เศรษฐกิจ และการปกครอง สรุป

ได้ดงันี ้

1. ด้านประชากร มีประชาชนอาศยัอยู่ประมาณ 635 คน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น

ประชากรกลุม่ดัง้เดมิท่ีปลกูบ้านเรือนกระจายอยู่ตามไร่และสวน กลุม่ท่ีสองเป็นประชากรกลุม่

ใหม่ท่ีซือ้บ้านเรือนและอาศยัอยู่ในโครงการหมู่บ้าน และกลุม่ท่ีสามเป็นประชากรแฝงท่ีอาศยั

อยู่ตามห้องแถวหรือห้องเช่าสําหรับให้เช่าอยู่อาศยั ชมุชนบ้านหวัโกรกมีแนวโน้มของการย้าย

ถ่ินเข้ามาอยู่เพิ่มขึน้ตามลําดับ เพราะเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้เมืองและแหล่งอุตสาหกรรม มี

เส้นทางคมนาคมเข้าถึงสะดวก 

2. ด้านสงัคม บ้านหวัโกรกเร่ิมก่อตวัมาจากชมุชนขนาดเลก็ ดํารงชีพด้วยการเก็บของป่าขายก่อน

เปล่ียนแปลงไปสูก่ารเป็นสงัคมแบบเกษตรกรรม แต่เม่ือได้รับอิทธิพลจากความเป็นเมืองและ

ความเป็นอตุสาหกรรม บ้านหวัโกรกได้กลายมาเป็นชมุชนท่ีอยู่อาศยัย่านชานเมืองชลบรีุแห่ง

หนึง่ มีประชาชนจากหลากหลายอาชีพและถ่ินกําเนิดเข้ามาอาศยัอยู ่

3. ด้านเศรษฐกิจ ระยะเร่ิมแรกของการรวมตวัอยู่กันเป็นหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ดํารงชีพ

ด้วยการเก็บของป่าขาย ต่อมาได้เปล่ียนมาทําการเกษตรกรรมปลูกข้าว ทําไร่ และทําสวน 

ปัจจบุนัชมุชนบ้านหวัโกรกไมมี่การทํานาปลกูข้าวแล้ว แตช่าวบ้านท่ีเป็นกลุม่คนดัง้เดนิยงัคงมี

การทําไร่และทําสวน เช่น ชะอม มะพร้าว มะม่วง ฝร่ัง ประชาชนท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น

ลกูหลานของชาวบ้านหวัโกรกเม่ือจบการศกึษาระดบัสงูกว่าระดบัประถมศกึษาขึน้ไปจะนิยม

ไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพนักงานบริษัท และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมถึง

ประชาชนท่ีอยูใ่นหมูบ้่านจดัสรรและห้องเช่าจะเป็นผู้ มีอาชีพอยู่นอกภาคเกษตรกรรมเป็นสว่น

ใหญ่  

4. ด้านการปกครอง ก่อนปี พ.ศ. 2539 บ้านหวัโกรกเป็นสว่นหนึง่ของการปกครองสว่นท้องท่ี อยู่

ภายใต้การบริหารงานและพฒันาของสภาตําบล หนองรี เม่ือสภาตําบลหนองรียกฐานะขึน้
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5. ด้านความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดบัชมุชน บ้านหวัโกรกมีศนูย์การ

เรียนรู้ไอซีทีชมุชนท่ีพร้อมให้บริการประชาชน (ปัจจบุนัปิดให้บริการเน่ืองจากไมมี่งบประมาณ

ในการบริหารจดัการ) และระดบัครัวเรือน แตล่ะครัวเรือนมีและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารแตกตา่งกนัตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม มีบางครัวเรือนท่ีมีแตร่ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบเก่า แตมี่หลายครัวเรือนท่ีมีทัง้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารแบบเก่าและแบบใหม ่

การศกึษาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลพบว่า หน่วยงานของรัฐในระดบัท้องถ่ิน

และในชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารงาน แต่ยงัไม่มีระบบบริการแบบ

ออนไลน์ท่ีให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้จากครัวเรือน ช่องว่างระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ใช้บริการท่ีมีผล

ตอ่การใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1) ด้านเทคโนโลยี ผู้ให้บริการใช้ในการพฒันารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ไม่สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีผู้ ใช้บริการมีและใช้ 2) ด้านกระบวนการ บริบทของชมุชนไม่

สนบัสนนุให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการทําธุรกรรมแบบออนไลน์ 3) ด้านการรับรู้ ผู้ใช้บริการสว่นใหญ่ไม่

ทราบศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพ่ือประชาชนทกุช่องทาง ยกเว้นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และ 

4) ด้านการใช้งาน ผู้ใช้บริการสว่นใหญ่ ต้องการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วยอินเทอร์เน็ต 

รับข้อมูลจากโทรทัศน์ แต่ต้องการติดต่อและทําธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาลโดยการติดต่อกับ

หน่วยงานของรัฐบาลด้วยตนเอง 

 คู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลสร้างตามตัวแบบจําลองท่ีได้จาก

การศึกษาสภาพบริบทและโครงสร้างสงัคมของชุมชนบ้านหัวโกรกมี 2 แบบ คือ คู่มือการใช้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลประเภทไม่ทําธุรกรรม และคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานของรัฐบาลประเภททําธุรกรรม 
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2. การอภปิรายผลการวิจัย 

ข้อค้นพบจากการวิจัยท่ีสําคญัคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้าน

พฤติกรรม และด้านบริบทของการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีความเช่ือว่าอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยลด

เวลาและลดคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล  

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จ ความล้มเหลว 

หรือความเหล่ือมลํา้ของให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลมีหลายปัจจัยดังนี  ้(Heeks 

(2001) 

1. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบข้อมลู คือ มีระบบการบริหารและกระบวนการ

บนัทกึข้อมลูให้มีทัง้ปริมาณ คณุภาพ และความปลอดภยั สําหรับการจดัการอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านกฎหมาย คือ มีกฎหมายและระเบียบท่ีอนุญาตและ

สนบัสนนุให้เกิดการจดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านสถาบนั คือ การดําเนินงานของหน่วยงานต้องมีแนวการ

ปฏิบตัแิละความตระหนกัถึงความคลอ่งตวัท่ีจะรองรับการจดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านมนษุย์ คือ สมาชิกในองค์กรต้องมีทศันคติ ความรู้ และ

ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การเร่ิมต้น การดําเนินงาน และคํา้จนุการจดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

5. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี  คือ ต้องมีระบบไอซีทีท่ีสามารถเร่ิมการ

จดัการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

6. ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานด้านความคิดของผู้ นําและยทุธศาสตร์ คือ ต้องมีผู้ ให้การ

สนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Champion) เป็นผู้ นําท่ีมีวิสยัทัศน์ของการจัดการด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

จากผลงานของ Heek แสดงให้เห็นวา่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไม่ได้

หมายถึง การมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีพร้อมใช้งานเท่านัน้ แตต้่องมีความพร้อมด้านบริบท

ในการใช้ด้วย เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการดําเนินงาน และท่ีสอดคล้องกบัการวิจยันีก็้คือ ความพร้อมของ

โครงสร้างพืน้ฐานด้านมนษุย์ 
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หน่วยงานของรัฐบาลในระดบัท้องถ่ินและในชมุชนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

การบริหารงาน แต่ยังไม่มีระบบบริการแบบออนไลน์ท่ีให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้จากครัวเรือน 

ประชาชนต้องเดินทางไปติดตอ่และใช้บริการกบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วยตนเอง หน่วยงานของรัฐบาลใน

สว่นภมูิภาคส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล หลายหน่วยงานมีเว็บไซต์ให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการข้อมลูเก่ียวกับ

หน่วยงาน มีหน่วยงานของรัฐบาลบางหน่วยงานหรือจํานวนน้อยมากท่ีมีบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานของรัฐบาลในสว่นกลางท่ีประชาชนสามารถใช้บริการได้จากครัวเรือน 

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังคงอยู่บนเส้นทางของการให้บริการท่ียึดประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง  เน้นการปรับปรุงระบบการทํางานภายในหน่วยงานและการให้บริการผู้ ใช้งานมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เกิดความราบร่ืนในการบรูณาการบริการระหว่างภาครัฐ ขจดัความซํา้ซ้อน แบง่ปันการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน ตระหนกัถึงความต้องการและตอบสนองการร้องขอของผู้ ใช้บริการ ร่วมมือกับผู้ ใช้บริการในการ

ออกแบบบริการ ประสานความร่วมมือและบริหารงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการประชาชนใน

ท้องถ่ินกบัหน่วยงานของรัฐ เปล่ียนการบริหารจดัการท่ีเน้นการทําหน้าท่ีภายในหน่วยงานไปสูก่ารทําหน้าท่ี

ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นผู้ ใช้บริการ มีการติดตามและประเมินการใช้บริการเพ่ือนําข้อมลูมาใช้

เป็นเคร่ืองมือในการทํางานร่วมกัน  และยกระดับการบูรณาการระบบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ภายในประเทศไปสูก่ารบรูณาการระบบระหวา่งประเทศและนานาประเทศทัว่โลก (OECD, 2008) 

ช่องว่างระหว่างผู้ ให้บริการ (รัฐบาล) และผู้ ใช้บริการ (ประชาชน) ท่ีมีผลต่อการใช้บริการรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1) ด้านเทคโนโลยี ผู้ ให้บริการใช้ในการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่

สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีผู้ ใช้บริการมีและใช้ 2) ด้านกระบวนการ บริบทของชุมชนไม่สนับสนุนให้

ผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการทําธุรกรรมแบบออนไลน์ 3) ด้านการรับรู้ ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ทราบ

ศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพ่ือประชาชนทกุช่องทาง ยกเว้นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และ 4) 

ด้านการใช้งาน ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ ต้องการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐบาลด้วยอินเทอร์เน็ต 

รับข้อมูลจากโทรทัศน์ แต่ต้องการติดต่อและทําธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาลโดยการติดต่อกับ

หน่วยงานของรัฐบาลด้วยตนเอง 
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ปัจจยัท่ีทําให้เกิดช่องว่างในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลมีหลายมิติและ

เกิดขึน้ได้กับรัฐบาลของทุกประเทศ และสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดความเหล่ือมลํา้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารและสามารถใช้ดชันีการเข้าถึงดจิิทลั (Digital Access Index: DAI) ของสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) มาพิจารณาร่วมได้

เช่นกนั คือ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านความสามารถท่ีจะหาซือ้ได้มาใช้งานได้ ด้านความรู้ ด้านคณุภาพ 

และด้านการใช้งาน เกิดช่องว่างในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลไม่ใช่ปัญหา

ทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่มีความเก่ียวข้องกับประเด็นทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจด้วย เช่น 

ความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ ภาษา เศรษฐกิจ ภูมิหลังทางสังคม และความสามารถทางร่างกาย เป็น

ช่องว่างระหว่างบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ และพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีระดับความแตกต่างกันทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม การมีกับไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระหว่างกลุ่มทางสังคม ธุรกิจ 

โรงเรียน องค์กร รัฐบาล และความสามารถในการเรียนรู้กับความไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ของ

ประชาชนด้วย (OECD, 2000; OECD, 2001; University of Illinois at Urban-Champaign, 2002; ITU, 

2003; Wiburg, 2003; Alzouma, 2005) 

การสร้างศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนเพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล

ตามนโยบายของรัฐบาลจงึไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะหน่วยงานของรัฐบาล

ยงัไมส่ามารถพฒันาบริการอิเลก็ทรอนิกส์ให้ครอบคลมุความต้องการใช้ของประชาชน  

การสร้างศนูย์บริการสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องพบ

กับปัญหาและความล้มเหลวในการบริหารจนต้องปิดตวัลงเหมือนกับบางประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย 

(India) สร้างศนูย์บริการสารสนเทศประมาณ 250,000 แห่งในชนบท ตามแผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

แห่งชาติ แต่ในความเป็นจริงพบว่า แผนงานดงักล่าวขาดการสนบัสนุนและส่งเสริมจนทําให้ศนูย์บริการ

สารสนเทศจํานวนมากต้องปิดตวัลง ทําให้มีการเสนอตวัแบบการฝังรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลงไปใน

ศนูย์บริการสารสนเทศในชนบท (Model for e-Governance Embedded Rural Telecentres: EGERT) 

เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน ดงันี ้(Naik, 2011) 
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1. การสง่มอบการบริการของรัฐบาล ด้วยการขยายการให้บริการโดยการจดัหาบริการหลกั ตาม

ความต้องการของแตล่ะพืน้ท่ีในชนบท พร้อมกบัเปล่ียนแปลงกระบวนการและกฎหมายให้เอือ้

ตอ่การใช้ไอซีที 

2. การสร้างและพฒันาบริการ โดยใช้กระบวนการตลาด ค้นหาบริการตามความต้องการและต่อ

ยอดให้สมบูรณ์ เพ่ือสร้างการบริการให้มีจํานวนมากขึน้ แล้วจึงพัฒนาคุณภาพและความ

รวดเร็วในกระบวนการให้บริการ 

3. การออกแบบระบบ โดยการร่วมมือกบัเอกชน ให้บริการท่ีทนัสมยั มีคณุภาพ และราคาถกู โดย

ทําข้อตกลงด้านบทบาทให้ชดัเจนระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัเอกชน 

4. การเลือกโครงสร้างพืน้ฐาน ใช้ท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ทัง้ด้านพลงังานและการเช่ือมต่อ 

การเลือกใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ หรือพลงังานชีวมวล ระบบไร้สาย 

ต้องสํารวจตรวจสอบให้เหมาะสมและถกูต้อง 

5. การสร้างความชํานาญของบุคลากร ทําการอบรมกําลงัคนในชนบทให้มีความสามารถอย่าง
เหมาะสมในการบริหารและจดัการเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีระดบัสงู 

6. การจัดหาสถานท่ีตัง้ ต้องไม่ตกอยู่ภายในอิทธิพลของผู้ ให้บริการ ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน 

หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสร้างความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาชน ทกุคนสามารถ

เข้าถึงและใช้บริการได้อยา่งเท่าเทียมกนั 

ปัจจบุนัประชาชนสว่นใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากคอมพิวเตอร์สว่นตวั โทรศพัท์มือถือ 

และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีได้จากท่ีบ้านและท่ีทํางาน มีหน่วยงานของเอกชนและรัฐบาล เช่น ร้านสะดวกซือ้ 

ธนาคาร ไปรษณีย์ แขง่ขนักนัเปิดให้บริการชําระคา่ไฟฟ้า คา่ประปา ภาษี เป็นต้น  

ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เราอาจได้พบการให้บริการของรัฐบาลในหลาย

ประเทศมีการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบดัง้เดิมไปสู่การให้บริการแบบใหม่ท่ีเป็นการให้บริการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เอกชนเข้ามาพัฒนาและให้บริการแทนรัฐบาล เพราะเป็นท่ียอมรับกันอย่าง

กว้างขวางว่า ภาครัฐมีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีและด้านการเงิน ดังนัน้จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนในการดําเนินนโยบายด้านบริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ (Kuriyan and Ray, 2009) 
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ผู้ ใช้บริการบริการศูนย์สารสนเทศชุมชนมีความต้องการท่ีหลากหลาย ทีมงานและผู้ บริหาร

ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนต้องมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองความต้องการการ

เปล่ียนแปลงของสมาชิกในชุมชน โดยใช้วิธีการท่ีได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการบริหารงานท่ี

ผา่นมา สิง่ท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลนัน้ประกอบไปด้วยการทําความเข้าใจบริบททางสงัคม

ในการใช้ศนูย์ การมีสว่นร่วมในการประเมินผลและการแลกเปล่ียนความรู้ในบรรดาผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง และ

ความตอ่เน่ืองในการพฒันาความสามารถหลกัของศนูย์ (Bailey, 2009) 

การใช้ศนูย์บริการสารสนเทศชุมชนเป็นเคร่ืองมือในเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ต้อง

ดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนระดบัรากหญ้า รวมถึงผู้ นําของชมุชน ให้ความสําคญักบัคนทกุ

กลุม่ในสงัคมรวมถึงผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม สร้างความเช่ือมโยงไปสูก่ารสร้างความมัน่คงด้านรายได้ และ

การสนบัสนนุจากรัฐบาล (Madon & Others, 2007) 

การสนบัสนนุให้เกิดการยอมรับไอซีทีในชมุชนชนบท ต้องทําการศกึษาความต้องการของชมุชน

ก่อน ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ตามลําดับ ทัง้ด้านชุมชน สารสนเทศ และเทคโนโลยี คือ ศึกษา

ลกัษณะความต้องการและความเด่นของชุมชนแต่ละพืน้ท่ี ศึกษาประเภทของสารสนเทศท่ีต้องการให้

สอดคล้องกบัความต้องการจากการรวบรวมข้อมลูจากประชาชน ศกึษาช่องว่างระหว่างสารสนเทศท่ีมีอยู่

ในปัจจบุนักบัสารสนเทศท่ีต้องการ และศกึษาวิธีการใช้ไอซีที (Harris and Others, 2001) 

กล่าวโดยสรุป ความสําเร็จในการลดช่องว่างการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลด้วย

ศนูย์บริการสารสนเทศชุมชนต้องทําให้ผู้ ใช้บริการเกิดการยอมรับและเห็นถึงประโยชน์จากการใช้บริการ

ผา่นศนูย์บริการสารสนเทศชมุชนด้วยวิธีการและกระบวนการดําเนินงานแบบมีสว่นร่วมโดยผู้ใช้บริการหรือ

ประชาชนท่ีอยูใ่นชมุชน 

3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการทําวิจยัท่ีเร่ิมจากการศกึษาสภาพบริบทและโครงสร้างสงัคมของชมุชนและนําไปสูก่าร

พฒันาคูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาล ทําให้ได้ข้อเสนอแนะดงันี ้
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1.1. ด้านการวิจยั  

ปัจจุบันการแพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้าไปสู่ชุมชนเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและเป็นวงกว้างมากขึน้ ด้วยปัจจยัด้านการตลาด คา่นิยม และนโยบายของรัฐบาล ทําให้ประชาชน

สามารถหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้งานได้ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ (affordable) จึงทํา

ให้ประชาชนไม่สนใจใช้บริการจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน (telecentre) เพราะศูนย์การเรียนรู้ไอซีที

ชมุชนใช้เทคโนโลยียคุพีซี (PC technology) ในขณะท่ีประชาชนหนัมาให้ความสนใจกบัการใช้เทคโนโลยี

ยคุหลงัพีซี (Post-PC technology) ประกอบกบัหน่วยงานของรัฐบาลเร่ิมเปล่ียนมาใช้ส่ือสงัคมออนไลน์

และพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (apps) สําหรับใช้กบัเทคโนโลยียคุหลงัพีซีมากขึน้ ดงันัน้ จึงควรทําการ

วิจยัในประเด็นของช่องว่าง (gap) ระหว่างผู้ ให้บริการ/รัฐบาล (publics) และผู้ ใช้บริการ/ประชาชน 

(citizens) ในการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลมากขึน้ เพ่ือลดช่องว่างในการให้บริการ

และเข้าถึงรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ให้แคบลง (bridge the digital divide) ให้มากท่ีสดุ  เพราะจากผลการวิจยั

นีแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนของช่องวา่งท่ีเกิดขึน้ในระบบรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของไทย 

1.2. ด้านการนําผลการวิจยัไปใช้ 

คูมื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีอ้ยู่ภายใต้สภาพ

บริบทและโครงสร้างของชมุชนบ้านหวัโกรกท่ีเป็นสงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทหรืออาจเรียกได้ว่า เป็นชมุชนชาน

เมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม (social change) อย่างรวดเร็ว ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนมีความ

แตกตา่งกนัมากในด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม (socio-economic status) ประชาชนแตล่ะคน

หรือกลุม่คนมีความต้องการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลแตกต่างกนัตัง้แตไ่ม่ต้องการ

ใช้หรือไมใ่ช้เลยจนถึงต้องการใช้หรือใช้บริการทําธุรกรรมแบบออนไลน์ ดงันัน้ในการนําเอาต้นแบบคูมื่อการ

ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐบาลไปใช้งานจึงจําเป็นต้องทําการศึกษาและทบทวนสภาพ

บริบท (social context) และโครงสร้างทางสงัคม (social structure) ของประชาชนหรือชมุชนท่ีเป็น

กลุม่เป้าหมายในการนําไปประยกุต์ใช้งานก่อน และทําการปรับปรุงให้เหมาะสม 

6. ปัญหาและข้อจาํกัดของการวิจยั 

การเลือกหัวข้อการทําวิจัยและพืน้ท่ีในการทําวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน อยู่ในช่วงรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการสร้างศนูย์
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ปัจจยัท่ีกล่าวมามีผลกระทบต่อแผนการวิจยัและวตัถปุระสงค์การวิจยัอย่างมาก จึงทําให้ต้องมี

การปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจยัและการพฒันาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศนูย์การเรียนรู้

ไอซีทีชมุชนตามรายละเอียดท่ีกลา่วมาแล้วในบทท่ี 5-6 
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อชิรวตัติ ์เงินทอง. เจ้าหน้าท่ีสํานกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.). สมัภาษณ์.  

(9 เมษายน 2558).
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ประวัตผู้ิวจิัย 
ช่ือ   นายเรวตั แสงสริุยงค์  

การศึกษา  2529: การศกึษาบณัฑิต (สงัคมศกึษา), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

     2533: สงัคมวิทยามหาบณัฑิต (สงัคมวิทยา), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     2539: ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

     2548: รัฐศาสตรดษุฎีบณัฑิต (รัฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สถานที่ทาํงาน ภาควิชาสงัคมวิทยา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
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โครงร่างคาํถามประกอบการสัมภาษณ์ 
การวจิัยและพฒันาการใช้รัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีที

ชุมชน 
-------------------------------------------------------------------------------- 

ก่อนการสัมภาษณ์ 

1. ช่ือผู้สมัภาษณ์ 

2. วนัและเวลาท่ีทําการสมัภาษณ์ 

3. สถานท่ีท่ีทําการสมัภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ 

4. ขอข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ให้สมัภาษณ์ (ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุ(วยั) และอาชีพ) 

5. ถามความรู้และความเข้าใจวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) คืออะไร? 

6. ถามการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) เช่น คอมพิวเตอร์ (แบบตัง้โต๊ะหรือแบบ

เคล่ือนท่ี) โทรศพัท์มือถือ (แบบธรรมดาหรือแบบสมาร์ทโฟน) แท็บเลต็ ฯลฯ อะไรท่ีเป็นของสว่นตวั 

และอะไรท่ีเป็นของครอบครัว 

7. ถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) วา่ใช้อะไรบอ่ยท่ีสดุและถนดัท่ีสดุ 

8. ถามการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) วา่ใช้งานเก่ียวกบัอะไร เชน่ ติ

ตตอ่เร่ืองสว่นตวั ตดิตอ่เก่ียวกบัอาชีพ หาความรู้ ฯลฯ  

9. ถามการรับข้อมลูขา่วสารในชีวิตประจําวนัโดยทางใด เชน่ หนงัสือพมิพ์ อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ วิทย ุ

10. ถามความต้องการข้อมลูและขา่วสารท่ีต้องการคืออะไร 
11. ถามการตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล (ตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ิน อําเภอ จงัหวดั กรม กระทรวง) วา่ ตดิตอ่

กบัหน่วยงานใดบอ่ยท่ีสดุ ตดิตอ่เร่ืองอะไร และตดิตอ่อยา่งไร เคยตดิตอ่โดยใช้โทรศพัท์ โทรสาร และ

อินเทอร์เน็ตหรือไม ่

12. ถามความรู้ ความเข้าใจ และการได้ยินช่ือเก่ียวกบัรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งไร 

13. ถามความรู้เก่ียวกบัการใช้โทรศพัท์สายดว่นของรัฐบาล และรู้จกัโทรศพัท์หมายเลข 1111 หรือไม ่ 
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14. ถามการรู้จกัเว็บไซต์ขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดั และเว็บไซต์กลาง  www.egov.go.th 

www.facebook.com/egovthai ของรัฐบาลหรือไม ่และเคยใช้หรือเปลา่  

15. ถามการใช้รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเคยใช้และใช้บอ่ยๆ คืออะไร 

16. ถามความรู้และความเข้าใจวา่ ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน คืออะไร ให้บริการอะไร อยูท่ี่ไหนในชมุชน 

และเคยไปใช้หรือไม?่.  

17. ถามต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลให้บริการผา่นอินเทอร์เน็ตอะไรบ้าง 
18. ถามต้องการให้ศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนให้บริการอะไรบ้าง 
หลังการสัมภาษณ์ 

19. บนัทกึเวลาสิน้สดุการสมัภาษณ์ และเขียนความเห็นของผู้สมัภาษณ์ 
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แบบสาํรวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครอบครัว 
“การวจิัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทชุีมชน” 

-------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อมูลเบือ้งประกอบการตอบแบบสาํรวจ 

 เรียน หวัหน้าครอบครัว 

 ข้าพเจ้าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวัต แสงสุริยงค์ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยา คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ขอความอนเุคราะห์ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวกรอก

ข้อมลูแบบสํารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครอบครัวของท่าน เพ่ือนําไปใช้

ในการวิเคราะห์ประกอบการวิจยัเร่ือง “การวิจยัและพฒันาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศนูย์

การเรียนรู้ไอซีทีชมุชน” โดยวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือสํารวจสภาพบริบท (context) ของชมุชนเป็นอยา่งไร 

2. เพ่ือศกึษาโครงสร้างทางสงัคม (social structure) ของชมุชนเป็นอยา่งไร 

3. เพ่ือสํารวจบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลท่ีให้บริการประชาชนมีอะไรบ้าง 
4. เพ่ือศกึษากระบวนการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลเป็นอยา่งไร 
5. เพ่ือสํารวจบริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลท่ีประชาชนในชมุชนต้องการใช้บริการคืออะไร 
6. เพ่ือทดลองสร้างรูปแบบจําลองการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลควรเป็นอยา่งไร  
7. เพ่ือพฒันาคูมื่อการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลสําหรับชมุชน 

 การวิจยัดงักล่าวนอกจากเป็นการค้นคว้าหาความรู้ทางวิชาการ เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน 

พฒันาความก้าวหน้าทางวิชาการ และพฒันาการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ท่านยงัได้ประโยชน์

จากการวิจยัเร่ืองนี ้ดงันี ้

1. มีคูมื่อสําหรับใช้บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์จากศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกและ
จากบ้านพกัอาศยั 

2. ความรู้และวิธีการใช้บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์จากศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรก 

3. ความรู้และวิธีการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของรัฐบาลจากบ้านพกัอาศยั 

 นอกจากนีผ้ลจากการสํารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครอบครัว 

จะนํามาเผยแพร่ให้คณะกรรมการหมูบ้่านหวัโกรกได้เห็นภาพรวมการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของชมุชนบ้านหวัโกรก เพ่ือให้คณะกรรมการหมูบ้่านหวัโกรกนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป ให้ความร่วมมือ

กรอกแบบสอบสํารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครอบครัวประมาณ 20 

นาที  
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 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่จะเก็บข้อมลูเฉพาะเก่ียวกบัครอบครัวของท่านเป็นความลบั จะเปิดเผยเฉพาะ

ในรูปของผลการวิจยัในภาพรวมเท่านัน้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี 

 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ 

  ยินยอมให้ข้อมลูด้วยความเตม็ใจ  

  ไม่ยินยอมให้ข้อมลู (โปรส่งคืนแบบสอบถามให้กบัผู้ นําแบบสอบถามมาแจกให้ครอบครัวของ

ท่าน)  

2. คาํแนะนําการกรอกแบบสอบถาม 
 การกรอกข้อมลู ผู้กรอกข้อมูลอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหน่ึงทีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 
18 ปี และทราบข้อมูลภายในครอบครัวเป็นอย่างดี หรืออาจถามจากสมาชิกภายในครอบครัวใน
บางเร่ืองเพื่อประกอบการตอบแบบสาํรวจก็ได้ หากท่านไมเ่ข้าใจคําถามหรือมีข้อสงสยั สามารถตดิตอ่

สอบถามข้าพเจ้าได้ท่ี e-Mail: rewat@buu.ac.th หรือ โทร. 081-9886799 ตลอดเวลา และขอขอบพระคณุ

เป็นอยา่งสงู ในความกรุณาของท่านท่ีให้ความร่วมมือในการทําวิจยัในครัง้นี ้รายละเอียดของแบบสํารวจมี

ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว 
20. ครอบครัวของท่านอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านหวัโกรกแบบใด 

(1) ถาวร (ปลกูบ้านหรือมีบ้านเป็นของตนเอง)  (2) ชัว่คราว (เช่าบ้านหรืออาศยัอยูช่ัว่คราว) 

21. ครอบครัวของท่านมีสมาชิกจํานวน………….คน 

22. ครอบครัวของท่านท่ีอยูด้่วยกนัเป็นครอบครัวแบบใด 

(1) ครอบครัวเด่ียว ประกอบด้วยพอ่ แม ่และลกู   

(2) ครอบครัวขยาย ประกอบด้วยพอ่ แม ่ลกู หลาน/เหลน ป/ูยา่ ตา/ยาย ลงุ/ป้า น้า/อา  

23. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีอาย ุดงันี ้(ตอบได้หลายข้อ) 

(1) อายต่ํุากวา่ 6 ปี  (2) อายรุะหวา่ง 6-14 ปี  (3) อายรุะหวา่ง 15-18 ปี    

(4) อายรุะหวา่ง 19-24 ปี (5) อายรุะหวา่ง 25-59 ปี  (6) อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

24. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการศกึษา ดงันี ้(ตอบได้หลายข้อ) 

(1) ประถมศกึษา   (2) มธัยมศกึษาตอนต้น/ตอนปลาย (3) สงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย/อนปุริญญา 

(4) ปริญญาตรี      (5) สงูกวา่ปริญญาตรี  (6) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………………… 

25. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีอาชีพ ดงันี ้(ตอบได้หลายข้อ) 

(1) เกษตรกรรม (2) ธุรกิจสว่นตวั  (3) ข้าราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

(4) พนกังานบริษัทเอกชน/โรงงาน  (5) รับจ้างทัว่ไป  (6) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………….. 
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26. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความรู้สกึวา่ มีความสะดวกในการเดนิทางไปตดิตอ่กบัหนว่ยงาน

ราชการมากน้อยเพียงใด (ทําเคร่ืองหมาย / บนตวัเลข) 
ไมส่ะดวกเลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความรู้สกึวา่ มีความสะดวกในการเดนิทางไปยงัร้านสะดวกซือ้ท่ีอยูใ่กล้

ท่ีสดุมากน้อยเพียงใด (ทําเคร่ืองหมาย / บนตวัเลข) 
ไมส่ะดวกเลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ส่วนที่ 2 การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1. ในครอบครัวของทา่นมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดงันี ้(ตอบได้หลายข้อ) 

(1) โทรศพัท์บ้าน (2) โทรศพัท์มือถือ (3) โทรสาร (แฟกซ์) (4) คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 

(5) คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนท่ีหรือโน๊ตบุ๊ค (6) คอมพิวเตอร์แบบแทบเลต็ 

(7) คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน 

2. ในครอบครัวของทา่นมีอินเทอร์เน็ตใช้หรือไม ่

(1) มี (2) ไมมี่ (ไมต้่องตอบข้อ 3-9 ข้ามไปตอบสว่นท่ี 3) 

3. ในครอบครัวของทา่นใช้การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแบบใด (ตอบได้หลายข้อ) 

(1) ระบบเราท์เตอร์แบบ ADSL  (2) ระบบดาวเทียม เชน่ IP STAR    

(3) ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เชน่ AIR CARD (4) ระบบโทรศพัท์มือถือแบบ GPRS และ EDGE  

(5) ระบบโทรศพัท์มือถือแบบ 3G  (6) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………………..  

4. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความพงึพอใจตอ่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีใช้งานทัว่ไปภายในบ้าน
มากน้อยเพียงใด(ทําเคร่ืองหมาย / บนตวัเลข) 
ไมพ่งึพอใจเลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. สมาชิกในครอบครัวของท่านใช้เทคโนโลยีดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่(ตอบได้หลายข้อ) 

(1) บตัรเบกิเงินอตัโนมตั ิ(ATM)  (2) บตัรเครดิต (Credit Card)  

(3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิง้ (Internet Banking) (4) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) 

(5) เฟสบุ๊ค (Facebook)   (6) ทวิตเตอร์ (Twitter) 

(7) ไลน์ (Line)    (8) สไกป์ (Skype)  

(9) โฮมเพ็จ (Homepage) 
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6. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความรู้สกึวา่ มีความสะดวกในการเดนิทางไปใช้บริการตู้ เบกิเงิน

อตัโนมตัหิรือตู้ เอทีเอ็มท่ีใช้เป็นประจํามากน้อยเพียงใด (ทําเคร่ืองหมาย / บนตวัเลข) 
ไมส่ะดวกเลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความรู้สกึวา่ มีความงา่ยในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระดบัใด (ทํา

เคร่ืองหมาย / บนตวัเลข) 
ไมง่่ายเลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. สมาชิกในครอบครัวของท่านเคยซือ้สนิค้าหรือบริการตา่งๆ จากอินเทอร์เน็ตหรือไม ่

(1) เคย (2) ไมเ่คย (ไมต้่องตอบข้อ 9 ข้ามไปตอบสว่นท่ี 3) 

9. มลูคา่สงูสดุของสนิค้าหรือบริการตา่งๆ ท่ีเคยซือ้จากอินเทอร์เน็ตประมาณ………………..บาท 

ส่วนที่ 3 การใช้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทชุีมชน 
1. ครอบครัวของท่านอยูห่่างจากศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกประมาณ…...กิโลเมตร 

หรือ….….เมตร 

2. สมาชิกในครอบครัวของท่านเคยไปใช้บริการศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกหรือไม ่

(1) เคย  (2) ไมเ่คย 

3. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความจําเป็นในการใช้บริการศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรก
มากน้อยเพียงใด (ทําเคร่ืองหมาย / บนตวัเลข) 
ไมจํ่าเป็นเลย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในศนูย์การเรียนรู้ไอซีทีชมุชนบ้านหวัโกรกท่ีสมาชิกในครอบครัว
ท่านต้องการใช้ มีดงันี ้(ตอบได้หลายข้อ) 

(1) คอมพิวเตอร์ (2) อินเทอร์เน็ต   (3) เคร่ืองพิมพ์  (4) โทรสาร (แฟกซ์) 

(5) ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) (6) ไมต้่องการใช้เลย 

ส่วนที่ 4 การตดิต่อกับรัฐบาลและรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ 
1. ครอบครัวของท่านต้องชําระภาษีท้องถ่ินให้กบัองค์การบริหารสว่นตําบล ดงันี ้(ตอบได้หลายข้อ) 

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ (2) ภาษีบํารุงท้องท่ี (3) ภาษีป้าย (4) อ่ืนๆ โปรด

ระบ…ุ………….. 
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2. ครอบครัวของท่านมีสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรดาหรือไม ่

(1) มี (2) ไมมี่ (ไมต้่องตอบข้อ 3 ข้ามไปตอบข้อ 4) 

3. การยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรดาของสมาชิกในครอบครัวของท่านตามข้อ 2 ครัง้ท่ีผา่น

มา ใช้วิธีการแบบใด (ตอบได้หลายข้อ) 

(1) ย่ืนผา่นอินเทอร์เน็ตจากท่ีบ้าน  (2) ย่ืนผา่นอินเทอร์เน็ตจากท่ีทํางาน 

(3) ย่ืนผา่นเคาน์เตอร์ของธนาคาร  (4) ย่ืนท่ีสํานกังานสรรพากรหรือสาขา 

(5) ย่ืนผา่นเคาน์เตอร์ท่ีทําการไปรษณีย์ (6) ย่ืนผา่นเคาน์เตอร์ในร้านสะดวกซือ้หรือ

ห้างสรรพสนิค้า  

(7) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………. 

4. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการชําระภาษีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์หรือไม ่

(1) มี (2) ไมมี่ (ไมต้่องตอบข้อ 5 ข้ามไปตอบข้อ 6) 

5. วิธีการชําระภาษีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์ตามข้อ 4 ครัง้ท่ีผา่นมา ใช้วิธีการแบบใด (ตอบได้หลายข้อ) 

(1) ย่ืนผา่นอินเทอร์เน็ตจากท่ีบ้าน  

(2) ย่ืนผา่นบริษัทเช่าซือ้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์ 

(3) ย่ืนผา่นเคาน์เตอร์ ณ ห้างสรรพสนิค้า ( Shop Thru for Tax ) 

(4) ย่ืนผา่นเคาน์เตอร์ในร้านสะดวกซือ้ 

(5) ย่ืนผา่นระบบบริการรับชําระภาษีแบบเล่ือนล้อตอ่ภาษี ( Drive Thru for Tax) ท่ีสํานกังานขนสง่

จงัหวดั 

(6) ย่ืนผา่นเคาน์เตอร์ท่ีสํานกังานขนสง่จงัหวดั 

(7) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………. 

6. ในรอบปีท่ีผา่นมาสมาชิกในครอบครัวของทา่นมีการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานของรัฐบาล ด้วย

วิธีการดงันี ้

ตัวแทนหรือหน่วยงานของรัฐบาล 
วธีิการตดิต่อ ไม่มีการ

ตดิต่อ ตดิต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ อนิเทอร์เน็

ผู้ใหญ่บ้าน     

กํานนั     

โรงเรียนบ้านหวัโกรก     

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านหวัโกรก     

องค์การบริหารสว่นตําบลหนองรี     

หน่วยงานของรัฐบาลในภมิูภาค (หน่วยงานในจงัหวดั)     

หน่วยงานของรัฐบาลในสว่นกลาง (หน่วยงานใน     
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7. สมาชิกในครอบครัวของท่านเคยใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมลูและขา่วสารของรัฐบาลท่ีต้องการหรือไม ่

(1) เคย  (2) ไมเ่คย 

8. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความสะดวกในการรับข้อมลูและขา่วสารจากรัฐบาลผา่นช่องทางใด
มากท่ีสดุ 3 อนัดบั (ทําเคร่ืองหมาย / บนตวัเลข โดยให้เลข 1 มากท่ีสดุ 2 และ 3 น้อยรองลงมา)  

ช่องทาง ลาํดับความต้องการ 

ผู้ใหญ่บ้าน 1 2 3 

หนงัสือพิมพ์ 1 2 3 

เสียงตามสาย 1 2 3 

วิทย ุ 1 2 3 

โทรทศัน์ 1 2 3 

อินเทอร์เน็ต 1 2 3 

อ่ืนๆ ระบบ…ุ……………. 1 2 3 

 
9. สมาชิกในครอบครัวของท่านเคยตดิตอ่กบัหนว่ยงานรัฐบาลด้วยวิธีการดงันีห้รือไม ่

การใช้งาน เคย ไม่เคย

1. ค้นหาข้อมลูหรือเปิดดขู้อมลูจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล   

2. ดาว์โหลดแบบฟอร์มจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลมาใช้งาน   

3. เขียนข้อความแนะนําหรือเสนอแนะหรือร้องเรียนในเวบ็ไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล   

4. ติดตอ่กบัหน่วยงานรัฐบาลด้วยทวิตเตอร์ (Twitter)    

5. ติดตอ่กบัหน่วยงานรัฐบาลด้วยสไกป์ (Skype)   

6. ติดตอ่กบัหน่วยงานรัฐบาลด้วยไลน์ (Line)   

7. ติดตอ่กบัหน่วยงานรัฐบาลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference)   

8. กรอกข้อมลูเก่ียวกบัครอบครัวหรือบคุคลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล   

9. ตรวจสอบสถานะเก่ียวกบัครอบครัวหรือบคุคลจากหน่วยงานรัฐบาล   

10. ชําระคา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม หรือภาษี ผา่นทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล   

11. ตรวจสอบสิง่ของฝากสง่ทางไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั   

10. สมาชิกในครอบครัวของท่านรู้จกัหรือเคยใช้งานช่องทางตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐบาล ดงันีห้รือไม ่
ช่องทาง ไม่รู้จัก รู้จักแต่ไม่เคยใช้ เคยใช้ 

เวบ็ไซต์ http://www.chonburilocal.go.th    

เวบ็ไซต์ http://www.chonburi.go.th    

เวบ็ไซต์ http://www.egov.go.th    

เวบ็ไซต์ http://www.gcc.go.th    
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ู้ จักแต่ไม่เคยใช้ เคยใช้ 

เวบ็ไซต์ http://www.1111.go.th    

โทรศพัท์หมายเลข 1111    

อีเมล์ (e-mail) contact_1111@gcc.go.th    

เฟสบุ๊ค (Facebook) www.facebook.com/GCC1111     

ทวิตเตอร์ (Twitter) http://twitter.com/gcc_111    

11. สมาชิกในครอบครัวของท่านคดิวา่การใช้อินเทอร์เน็ตตดิตอ่กบัหนว่ยงานของรัฐบาลง่ายหรือยากกวา่
การเดนิทางไปตดิตอ่ท่ีหนว่ยงานของรัฐบาล 

(1) ง่ายกวา่  (2) ยากกวา่ 

12. สมาชิกในครอบครัวของท่านเช่ือหรือไมว่า่อินเตอร์เน็ตสามารถทําให้การตดิตอ่ราชการกบัหน่วยงาน
ของรัฐบาลใช้เวลาน้อยกวา่เดนิทางไปตดิตอ่ท่ีหน่วยงานของรัฐบาลด้วยตนเอง 

(1) เช่ือ  (2) ไมเ่ช่ือ  

13. สมาชิกในครอบครัวของท่านคดิวา่การใช้อินเทอร์เน็ตตดิตอ่กบัหนว่ยงานของรัฐบาลมีคา่ใช้จ่ายถกูกวา่
หรือแพงกวา่การเดนิทางไปตดิตอ่ท่ีหนว่ยงาน 

(1) ถกูกวา่  (2) แพงกวา่ 

14. สมาชิกในครอบครัวของท่านเช่ือหรือไมว่า่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสามารถทําให้ประชาชนตดิตอ่
ราชการกบัหนว่ยงานของรัฐบาลได้โดยท่ีประชาชนไมต้่องเดนิทางไปยงัหน่วยงานของรัฐบาล 

(1) เช่ือ  (2) ไมเ่ช่ือ 

15. อปุกรณ์ชนิดใดท่ีสมาชิกในครอบครัวของท่านเห็นวา่เหมาะกบัการใช้บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่น
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ 

(1) คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ   (2) คอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ีหรือโน๊ตบุ๊ค 

(3) คอมพิวเตอร์แบบแทบเลต็ (4) คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน 

16. อะไรคือ บริการของรัฐบาลในแตล่ะกลุม่วยัท่ีสมาชิกในครอบครัวของท่านต้องการใช้บริการผา่น

อินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ 

วยัเดก็ โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………… (1) 

(2) วยัรุ่น โปรดระบ…ุ……………………………………………………………………………………. 

(3) วยัผู้ใหญ่ โปรดระบ…ุ………...……………………………………………………………………… 

(4) วยัสงูอาย ุโปรดระบ…ุ………………………………………………………………………………. 

 
ขอบคณุครับท่ีให้ข้อมลูประกอบการวิจยัในครัง้นี ้
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