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บทคัดย่ อ
รัฐ บาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น แนวคิดและปรากฏการ์ อ ย่างหนึงในสายงานภาครัฐ ที
สําคัญ ในปั จ จุบัน ได้ รับการยอมรับ จากหน่วยงานนานาชาติและได้ รับการศึกษาจากงานวิจัย
จํานวนมาก สําหรับประเทศไทยได้ มีการผลักดันและพยายามพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาอย่าง
ต่อเนืองแต่ยงั พบว่าผลสัมฤทธิ ของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์งานยังมีอยู่จํากัด นอกจากนี
ปั ญ หาและความท้ าทายต่อ การจัด การภาครั ฐ ที ประเทศไทยกํ า ลัง เผชิ ญ อยู่ปั จ จุบัน เช่น การ
รวมกลุ่มประเทศเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็ นความท้ าทายทีไม่อาจหลีกเลียงได้
และยังต้ องการความสามารถในการเชือมโยงของระบบงานต่างๆ งานวิจยั ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์ที
จะทําการศึกษาอุปสรรคของการพัฒ นารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้ วยการประเมิน
ความก้ าวหน้ าของเว็บไซต์ของหน่ว ยงานภาครัฐ ทีสังกัดกลุ่มกระทรวงทางด้ านเศรษฐกิจ ทังนี
เพราะเว็บไซต์เป็ นเครื องมือทีได้ รับการยอมรับว่าเป็ นเครื องมือทีสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจยั นีได้ อาศัยแบบจําลองความก้ าวหน้ าของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึก เพื อสร้ างเครื องมื อ ในการประเมิ น ระดับ ความก้ าวหน้ าของเว็บ ไซต์ พบว่าเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงานภาครัฐที สังกัดกลุ่มกระทรวงทางด้ านเศรษฐกิจยังมี ระดับความก้ าวหน้ าค่อนข้ างตํา
กล่าวคือ ยังเน้ นหน้ าทีของเว็บไซต์ไปเพียงเพือการเผยแพร่ข้อมูลและการสือสารเชิงตอบโต้ เท่านัน
ส่ว นความก้ า วหน้ าระดับ สูง ได้ แ ก่ การทํ าธุ ก รรมอิเล็ ก ทรอนิ กส์ และการเชื อมโยงระบบข้ า ม
หน่วยงานพบได้ เพียงเล็กน้ อย ผลการวิจยั นีสามารถนําไปใช้ เพือการระบุสถานภาพความก้ าวหน้ า
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนหนึง และยังเป็ นการเสนอแนะเชิงวิชาการต่อการทําความเข้ าใจ
และแบบจําลองของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
e-Government is a crucial concept and phenomenon in public
administration. Both academics and practice argue that e-government is an approach
any government should adapt. Thai e-Government has been developing but there is no
satisfied outcome yet. Moreover, many challenges, especially for economic situation,
Thailand is now facing and oncoming urge us to define the developing stage of Thai eGovernment. This research aims to develop a set of indicators to define stage of Thai eGovernment and to define the current status of Thai e-Government. We found the most
of economic function related government offices own a lower stage of website. Stage
model of e-Government was adopted to initiate this research. In-depth interview and
rater agreement were used to verify set of stage indicators. Result of this research
contributed to better understanding of e-Government’s website and stage or
progression assessment methodology. It also guided to Thailand government offices to
reconsider their milestone on e-Government development.
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