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ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government Development Index: EGDI)
ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index (EGDI) จัดทำ
โดย United Nations (UN) เริ่ ม ด ำเนิ น กำรตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2546 มี ก ำรประกำศผลในช่ ว งเดื อ น
เมษำยน – มิถุนำยน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2548 มีกำรประกำศผลเป็นประจำทุกปี จำกนั้น
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2559 มีกำรประกำศผลเป็นประจำทุก 2 ปี กำรจัดทำ United Nations EGovernment Survey หรือ รำยงำนกำรจัดอับดับควำมพร้อมของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ทำขึ้นเพื่อ
ประเมินควำมพร้อมของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่ำงๆ เพื่อให้เห็นถึงทิศทำงกำร
พัฒนำ e-Government และสะท้อนถึงควำมสำมำรถของภำครัฐในกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำนและกำรเข้ำถึงประชำชน โดยทำกำรสำรวจจำกประเทศที่เป็นสมำชิก
ขององค์กำรสหประชำชำติ จ ำนวน 193 ประเทศ โดยพิจำรณำใน 3 ด้ำนที่ส ำคัญ คือ 1) กำร
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร อ อ น ไ ล น์ ( Online Service Index) 2 ) โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น โ ท ร ค ม น ำ ค ม
(Telecommunication Infrastructure Index) และ 3) ทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital Index) ใน
รำยงำนยังมีกำรจัดทำดัชนีที่สำคัญอีก 1 ตัว คือ กำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชน (eParticipation Index) ดัชนีดังกล่ำวมีกำรนำมำใช้ในกำรจัดอันดับกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ของประชำชน
จำกข้อมูล ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 77 จำกจำนวน 193
ประเทศ (0.4631 คะแนน) โดยประเทศที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรกของโลก คื อ สหรำช
อำณำจักร (0.9193 คะแนน) ออสเตรเลีย (0.9143 คะแนน) และเกำหลีใต้ (0.8915 คะแนน)
ตำมลำดับ (ดังตำรำงที่ 1)
ตำรำงที่ 1 ผลกำรจัดอันดับ e-Government Development Index ของประเทศ 10 อันดับแรก
ของโลกและประเทศไทย ในปี 2557 และ ปี 2559
ประเทศ

อันดับ (จาก 193 ประเทศ)

คะแนน

ปี 2557

ปี 2559

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2557

ปี 2559

การเปลี่ยนแปลง

สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้
สิงคโปร์

8
2
1
3

1
2
3
4

เพิ่มขึ้น 7
ลดลง 2
ลดลง 1

0.8695
0.9103
0.9462
0.9076

0.9193
0.9143
0.8915
0.8828

เพิ่มขึ้น 0.0498
เพิ่มขึ้น 0.004
ลดลง 0.0547
ลดลง 0.0248
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ประเทศ
ฟินแลนด์
สวีเดน
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
ไทย

-

อันดับ (จาก 193 ประเทศ)

คะแนน

ปี 2557

ปี 2559

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2557

ปี 2559

การเปลี่ยนแปลง

10
14
5
9
16
4
102

5
6
7
8
9
10
77

เพิ่มขึ้น 5
เพิ่มขึ้น 8
ลดลง 2
เพิ่มขึ้น 1
เพิ่มขึ้น 7
ลดลง 6
เพิ่มขึ้น 25

0.8449
0.8225
0.8897
0.8644
0.8162
0.8938
0.4631

0.8817
0.8704
0.8659
0.8653
0.8510
0.8456
0.5522

เพิ่มขึ้น 0.0368
เพิ่มขึ้น 0.0479
ลดลง 0.0238
เพิ่มขึ้น 0.0009
เพิ่มขึ้น 0.0348
ลดลง 0.0482
เพิ่มขึ้น 0.0891

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2014 - 2016
เมื่อพิจำรณำประเทศในกลุ่มอำเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่
4 (0.5522 คะแนน) รองจำก สิงคโปร์อันดับที่ 1 (0.8828 คะแนน) มำเลเซียอันดับที่ 2 (0.6175
คะแนน) และฟิลิปปินส์อันดับที่ 3 (0.6667 คะแนน) ตำมลำดับ (ดังตำรำงที่ 2)
ตำรำงที่ 2 ผลกำรจัดอันดับ e-Government Development Index ของประเทศในกลุ่มอำเซียน
ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2559
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
ไทย
บรูไน
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ลาว
กัมพูชา
พม่า

อันดับ (จาก 193 ประเทศ)
ปี 2557 ปี 2559 การเปลี่ยนแปลง
3
4
ลดลง 1
52
60
ลดลง 8
95
71
เพิ่มขึ้น 24
102
77
เพิ่มขึ้น 25
86
83
เพิ่มขึ้น 3
99
89
เพิ่มขึ้น 10
106
116
ลดลง 10
152
148
เพิ่มขึ้น 4
139
158
ลดลง 19
175
169
เพิ่มขึ้น 6

ปี 2557
0.9076
0.6115
0.4768
0.4631
0.5042
0.4705
0.4487
0.2659
0.2999
0.1869

คะแนน
ปี 2559
0.8828
0.6175
0.6667
0.5522
0.5298
0.5143
0.4478
0.3090
0.2953
0.2362

การเปลี่ยนแปลง
ลดลง 0.0248
เพิ่มขึ้น 0.006
เพิ่มขึ้น 0.1899
เพิ่มขึ้น 0.0891
เพิ่มขึ้น 0.0256
เพิ่มขึ้น 0.0438
ลดลง 0.0009
เพิ่มขึ้น 0.0431
ลดลง 0.0046
เพิ่มขึ้น 0.0493

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2014 – 2016
เมื่อพิจำรณำประเทศในกลุ่มอำเซียนในปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก โดยประเทศที่ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มอำเซียนคือ
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ประเทศสิงคโปร์ มีอันดับที่แตกต่ำงจำกอันดับที่ 2 ของกลุ่มอำเซียน คือ ประเทศมำเลเซีย มำกถึง
56 อันดับ ถึงแม้ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มอำเซียน แต่เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์
ยังตำมหลังประเทศสิงคโปร์อยู่มำกถึง 73 อันดับ (ดังตำรำงที่ 3)
ตำรำงที่ 3 ผลกำรจัดอันดับ e-Government Development Index ของประเทศในกลุ่มอำเซียน
ในปี พ.ศ. 2559
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
ไทย
บรูไน
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ลาว
กัมพูชา
พม่า

ปี 2559
(จาก 193 ประเทศ)
อันดับ

คะแนน

4
60
71
77
83
89
116
148
158
169

0.8828
0.6175
0.6667
0.5522
0.5298
0.5143
0.4478
0.3090
0.2953
0.2362

ความแตกต่างด้านอันดับ
เทียบกับประเทศอันดับ
ที่ 1 (สิงคโปร์)
ห่ำงกัน 56 อันดับ
ห่ำงกัน 67 อันดับ
ห่ำงกัน 73 อันดับ
ห่ำงกัน 79 อันดับ
ห่ำงกัน 85 อันดับ
ห่ำงกัน 112 อันดับ
ห่ำงกัน 144 อันดับ
ห่ำงกัน 154 อันดับ
ห่ำงกัน 165 อันดับ

เทียบกับประเทศที่
อันดับดีกว่า 1 อันดับ
ห่ำงกัน 56 อันดับ
ห่ำงกัน 11 อันดับ
ห่ำงกัน 6 อันดับ
ห่ำงกัน 6 อันดับ
ห่ำงกัน 6 อันดับ
ห่ำงกัน 27 อันดับ
ห่ำงกัน 32 อันดับ
ห่ำงกัน 10 อันดับ
ห่ำงกัน 11 อันดับ

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2016
เมื่อเปรียบเทียบอันดับควำมพร้อมของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
ถึง พ.ศ. 2557 อันดับของประเทศไทยลดลงจำกอันดับที่ 56 (191 ประเทศ) มำอยู่ในอันดับที่เป็น
102 (193 ประเทศ) ลดลงถึง 46 อันดับภำยใน 11 ปี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจำกค่ำคะแนน
ดัชนี พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีสูงขึ้น จำก 0.4653 เป็น 0.5093 คะแนน
ในขณะที่อันดับกลับลดลงจำกอันดับที่ 76 เป็นอันดับที่ 92 อันเนื่องมำจำกประเทศไทยอำจมีกำร
พัฒนำไม่ทันประเทศอื่น โดยอันดับยังลดลงอีก 10 อันดับในปี พ.ศ. 2557 จนกระทั้งปี พ.ศ. 2559
ประเทศไทยมีสัญญำณที่ดีขึ้น โดยมีกำรขยับทั้งอันดับและคะแนน จำกอันดับที่ 102 เป็น 77 และ
คะแนนขยับขึ้นจำก 0.4631 เป็น 0.5522 (ดังตำรำงที่ 4)
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ตำรำงที่ 4 ผลกำรจัดอันดับ e-Government Development Index ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546
– 2559
ปี
2546
2547
2548
2551
2553
2555
2557
2559

อันดับ
ประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลง
56
-

คะแนน
ประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลง
0.4456

-

เพิ่มขึ้น 6

0.5096

เพิ่มขึ้น 0.0640

เพิ่มขึ้น 4

0.5518

เพิ่มขึ้น 0.0422

ลดลง 18

0.5031

ลดลง 0.0487

ลดลง 12

0.4653

ลดลง 0.0378

ลดลง 16

0.5093

เพิ่มขึ้น 0.0440

ลดลง 10

0.4631

ลดลง 0.0462

เพิ่มขึ้น 25

0.5522

เพิ่มขึ้น 0.0891

(จาก 191 ประเทศ)

50
(จาก 191 ประเทศ)

46
(จาก 191 ประเทศ)

64
(จาก 192 ประเทศ)

76
(จาก 192 ประเทศ)

92
(จาก 193 ประเทศ)

102
(จาก 193 ประเทศ)

77
(จาก 193 ประเทศ)

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2003 - 2016
เมื่อพิจำรณำควำมพร้อมของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ถึง
พ.ศ. 2559 พบว่ำ อันดับในภำพรวมของประเทศไทยดีขึ้น 25 อันดับ จำกอันดับที่ 102 เป็นอันดับที่
77 โดยพบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นในมิติ Telecommunication Infrastructure Index เพิ่มขึ้น 30 อันดับ
จำกอันดับที่ 107 เป็น 77 และ Human Capital Index เพิ่มขึ้น 23 อันดับจำกอันดับที่ 118 เป็น
95 ในส่วนมิติที่ลดลงได้แก่ Online Service Index ลดลง 3 อันดับจำกอันดับที่ 76 เป็น 79 และ Eparticipation ลดลง 13 อันดับจำกอันดับที่ 54 เป็น 67 ซึ่งในทุกมิติที่กล่ำวมำมีค่ำดัชนีที่ดีขึ้นในทุก
ด้ำน (ดังตำรำงที่ 5)

DIGITAL SOCIETY

I N F RASTRUCTURE

E-GOVERNMENT

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)

SPENDING

E-GOV ACT

CYBER SECURITY

Int’l INDEX

จั ด ทำเมื่ อ 28 ตุ ล ำคม 2559
Ref. Version2

-5

-

ตำรำงที่ 5 กำรเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและกำรจัดอับดับของประเทศไทย ในปี 2557 – 2559
อันดับ
ตัวชี้วัด

คะแนน
การ
2557
เปลี่ยนแปลง

2557

2559

2559

UN e-Government Development
Index

102

77

เพิ่มขึ้น 25

0.4631

0.5522

- Online Service Index (OSI)

76

79

ลดลง 3

0.4409

0.5507

- Telecommunication Infrastructure
Index (TII)

107

77

เพิ่มขึ้น 30

0.2843

0.4117

- Human Capital Index (HCI)

118

95

เพิ่มขึ้น 23

0.6640

0.6942

E-participation (EPI)

54

67

ลดลง 13

0.5490

0.5932

การ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
0.0891
เพิ่มขึ้น
0.1098
เพิ่มขึ้น
0.1274
เพิ่มขึ้น
0.0302
เพิ่มขึ้น
0.0442

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2014 – 2016
การบริการออนไลน์ (Online Service Index : OSI)
เมื่อพิจำรณำควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรออนไลน์ ซึ่งแบ่งระดับของกำรให้บริกำรทำง
ออนไลน์ของ e-Government เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 1. กำรให้ข้อมูลแก่ประชำชนผ่ำนเว็บไซต์
(Stage 1 Emerging Information Services) 2. กำรให้ข้อมูลแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงง่ำย (Stage 2
Enhance Information) 3. กำรบริ ก ำรให้ ป ระชำชนสำมำรถท ำธุ ร กรรมผ่ ำ นบริ ก ำร Online
Service (Stage 3 Transaction Information) 4. กำรเปิดโอกำสให้ ประชำชนมีส่ ว นร่ว มในกำร
ตัดสินใจในประเด็นต่ำงๆ (Stage 4 Connected Information) (ดังแผนภำพที่ 1)
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แผนภำพที่ 1 ระดับของกำรให้บริกำรออนไลน์ของ e-Government ตำมกำรจำแนกของ UN

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2014
เมื่อพิจำรณำผลกำรจัดอันดับด้ำนบริกำรออนไลน์ของประเทศไทยเทียบกับเวทีโ ลก
พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.5507 ในขณะที่ค่ำดัชนีเฉลี่ยของโลก และ ค่ำ
ดัชนีเฉลี่ยของอำเซียน อยู่ที่ 0.4623 และ 0.4598 ตำมลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยมีกำร
พัฒ นำด้ำน Online Service สู งกว่ำระดับ กำรพัฒ นำโดยเฉลี่ ยของโลก แต่เมื่อเปรียบเที ย บกั บ
ค่ำเฉลี่ยของผู้นำของโลกคือ ประเทศสหรำชอำณำจักร และประเทศผู้นำในอำเซียน คือ ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งมีค่ำดัชนีอยู่ที่ 1.000 และ 0.971 ตำมลำดับนั้น ประเทศไทยมีคะแนนต่ำกว่ำประเทศ
ผู้นำเป็นอย่ำงมำก (ดังแผนภำพที่ 2)
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แผนภำพที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีด้ำน Online Service Index ประเทศไทย ประเทศสหรำชอำณำจักร
ประเทศสิงคโปร์ กับค่ำเฉลี่ยของโลก และอำเซียน ในปี พ.ศ. 2559
1

1

0.971

0.8
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0.5507

0.4
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World Average
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ที่มำ: UN e-government Survey, 2016
เมื่อพิจำรณำแยกในองค์ประกอบย่อยของกำรให้บริกำรออนไลน์ กำรให้บริกำรออนไลน์
ส่ ว นใหญ่ของประเทศไทย (ร้ อยละ 95) อยู่ ในระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกำรให้ ข้อมูล แก่ประชำชนผ่ำน
เว็บไซต์ (Stage 1 Emerging Information Services) และกำรบริกำรออนไลน์ในระดับที่ 2 หรือ
กำรให้ข้อมูลแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงง่ำย (Stage 2 Enhance Information) มีร้อยละ 78 แต่ยังขำด
กำรพัฒนำ Online Service ในกำรให้บริกำรระดับที่ 3 กำรบริกำรให้ประชำชนสำมำรถทำธุรกรรม
ผ่ำนบริกำร Online Service (Stage 3 Transaction Information) มีร้อยละ 45 และกำรให้บริกำร
ระดั บ ที่ 4 กำรเปิ ด โอกำสให้ ป ระชำชนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรตั ด สิ น ใจในประเด็ น ต่ ำ งๆ (Stage 4
Connected Information) มีเพียงร้อยละ 31 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมสะท้อนให้เห็นว่ำ ประเทศ
ไทยมีควำมจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐให้สำมำรทำธุรกรรมกับภำครัฐได้ และกำร
เชื่ อ มโยงระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนมำกยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรให้ บ ริ ก ำรเชิ ง บู ร ณำกำรที่ เ ชื่ อ มต่ อ ไปยัง
ประชำชนในรูปแบบกำรสื่อสำรสองทิศทำง อันจะเป็นช่องทำงที่สำคัญให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจกับภำครัฐอย่ำงแท้จริง (ดังแผนภำพที่ 3)
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แผนภำพที่ 3 ผลกำรประเมิน Online Service Index แยกตำมระดับกำรพัฒ นำ เปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับประเทศสหรำชอำณำจักร และประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2559

ที่มำ: UN e-government Survey, 2016
เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำด้ำนบริกำรออนไลน์ของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.
2557 พบว่ำ อัน ดับ กำรพัฒ นำด้ำน Online Service ของประเทศไทยถดถอยลง โดยในปี พ.ศ.
2548 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 23 จำก 191 ประเทศ (0.6654 คะแนน) ลดลงเป็น อันดับที่
76 จำก 193 ประเทศ (0.4409 คะแนน) ลดลงมำถึง 53 อันดับภำยใน 9 ปี ชี้ให้เห็นว่ำในปี พ.ศ.
2548 ประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำด้ำน Online Service ทีด่ ีกว่ำหลำยประเทศในโลก แต่สำหรับในปี
พ.ศ. 2557 กลับพบว่ำประเทศไทยมีอับดับลดลง ซึ่งเกิดจำกกำรถูกลดอันดับลงในทุกปี บ่งชี้ให้เห็น
ว่ำประเทศไทยยังขำดรำกฐำนที่ดีในกำรพัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืน เป็นควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลให้
ประเทศไม่สำมำรถพัฒนำก้ำวทันประเทศอื่น ๆ ได้ในระยะยำว เมื่อพิจำรณำอันดับของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ว่ำ ระดับกำรให้บริกำรออนไลน์ของประเทศไทยส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นบริกำรในลักษณะให้ข้อมูลแก่ประชำชนผ่ำนเว็บไซต์ รองลงมำเป็นกำรให้ข้อมูลแบบมี
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ปฏิสัมพันธ์อย่ำงง่ำย แต่ยังคงขำดกำรบริกำรให้ประชำชนสำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนบริกำร Online
Service และกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในประเด็นต่ำงๆ
ในปี พ.ศ. 2559 กำรพัฒนำบริกำรออนไลน์ของประเทศไทยดีขึ้นในเกือบทุกด้ำน มีเพียง
กำรเปิ ด โอกำสให้ ป ระชำชนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรตั ด สิ น ใจประเด็ น ต่ ำ งๆ (Stage 4 Connected
Information) ที่ลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ค่ำคะแนนดีขึ้นเป็น 0.5507 คะแนน แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
กำรพั ฒ นำเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื่ น เพรำะอั น ดั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ น Online Service ของ
ประเทศไทยยังคงลดลงอีก 3 อันดับ (ดังตำรำงที่ 6)
ตำรำงที่ 6 กำรเปลี่ยนแปลงอับดับด้ำน Online Service ของประเทศ ในปี 2548 – 2559
ปี
2548
2551
2553
2555
2557
2559

การ
อันดับ ปรับเปลี่ยน คะแนน
อันดับ
23
50
67
67
76
79

ลดลง 27
ลดลง 17
ลดลง 9
ลดลง 3

ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีระดับบริการในระดับต่างๆ
การให้ข้อมูล
แก่ประชาชน
ผ่านเว็บไซต์

การให้ข้อมูลแบบมี
ปฏิสัมพันธ์อย่าง
ง่าย

การบริการให้
ประชาชนสามารถทา
ธุรกรรมผ่านบริการ
Online Service

การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในประเด็น
ต่างๆ

N/A
7
50
100
94
95

N/A
63
31
55
34
78

N/A
12
15
31
14
45

N/A
9
9
39
35
31

0.6654
0.5050
0.3333
0.5098
0.4409
0.5507

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2005 – 2016
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index : TII)
กำรประเมินด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดใน 5 ด้ำน คือ 1) อัตรำผู้ใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศ (Percentage of Individuals using the Internet) 2) จ ำนวนผู้ ใ ช้
โทรศัพท์บ้ำนต่อประชำกร 100 คน (Fixed-telephone subscriptions) 3) จำนวนผู้ลงทะเบียน
ใช้งำนโทรศัพท์มือถือต่อประชำกร 100 คน (Mobile-cellular telephone subscriptions) 4)
จ ำนวนผู้ ล งทะเบี ย นใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง ต่ อ ประชำกร 100 คน (Fixed (wired) broadband subscriptions) 5) จ ำนวนผู้ ล งทะเบี ยนใช้ งำนอินเทอร์เน็ ต ไร้ส ำยควำมเร็ ว สู ง ต่ อ
ประชำกร 100 คน (Wireless broadband subscriptions)
เมื่อพิจำรณำผลกำรจัดอันดับด้ ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศไทยเทียบกับเวทีโลก
พบว่ำในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.4118 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำดัชนีเฉลี่ยของโลก
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และ ค่ำดัชนีเฉลี่ยของอำเซียน คือ 0.3711 และ 0.3306 ตำมลำดับ แสดงให้เห็นว่ำพบว่ำประเทศ
ไทยมีกำรพัฒนำด้ำน Telecommunication Infrastructure สูงกว่ำค่ำดัชนีเฉลี่ยของโลก และค่ำ
ดัชนีเฉลี่ยของอำเซียน (ดังแผนภำพที่ 4)
แผนภำพที่ 4 เปรียบเทียบดัชนีด้ำน Telecommunication Infrastructure Index ประเทศไทย
ประเทศสหรำชอำณำจักร ประเทศสิงคโปร์ กับค่ำเฉลี่ยของโลก และอำเซียน ในปี พ.ศ. 2559
1

0.8414

0.8177
0.8
0.6

World Average,
0.3711

0.4418

0.4
0.2

ASEAN,
0.3306

0
Thailand

United Kingdom
TII

World Average

Singapore
ASEAN

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2016
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำดัชนีของผู้นำของโลกคือ ประเทศสหรำชอำณำจักร และประเทศ
ผู้ น ำในกลุ่ มประเทศอำเซีย น คือ ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งมีค่ำคะแนนอยู่ที่ 0.8177 และ 0.8414
ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด (ดังแผนภำพที่ 5) พบว่ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม
ประเทศไทยมี จุ ด อ่ อ นในเรื่ อ งผู้ ล งทะเบี ย นใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง (Fixed (wired) broadband subscriptions) คิดเป็ น ร้ อยละ 8.21 ของประชำกร และจำนวนผู้ ใช้โทรศัพท์บ้ำน
(Fixed-telephone subscriptions) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.46 ของประชำกร อย่ ำ งไรก็ ต ำม พบว่ ำ
ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง ในเรื่ อ งของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรมื อ ถื อ โดยมี สั ด ส่ ว นของผู้ ล งทะเบี ย นใช้ ง ำน
โทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ 144.44 ของประชำกร และมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ไร้ ส ำยควำมเร็ ว สู ง (Wireless broadband subscriptions) คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของประชำกร
สะท้อนให้เห็นว่ำช่องทำงกำรสื่อสำรไร้สำยเป็นช่องทำงที่มีบทบำทและควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำก
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แผนภำพที่ 5 ผลกำรประเมิน Telecommunication Infrastructure Index แยกตำมองค์ประกอบ
ย่อยเปรียบเทียบประเทศไทยกับ ประเทศสหรำชอำณำจักร และประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2559

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2016
เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.
2557 พบว่ำกำรพัฒนำด้ำน Telecommunication Infrastructure Index ของประเทศไทย มีค่ำ
ดั ช นี ใ นแต่ ล ะปี เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยเป็ น ผลมำจำกอั ต รำผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศ
(Percentage of Individuals using the Internet) จ ำนวนผู้ ล งทะเบี ย นใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต
ควำมเร็ ว สู ง (Fixed (wired)-broadband subscriptions) มี อั ต รำเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ปี (จำกปี
2551 มี ร้ อ ยละ 0.5 ถึ ง ปี 2557 มี ร้ อ ยละ 6.25 ต่ อ ประชำกร 100 คน) โดยเฉพำะจ ำนวนผู้
ลงทะเบียนใช้งำนโทรศัพท์มือถือ (Mobile-cellular telephone subscriptions) ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
มำกที่สุด (จำกปี 2551 มีร้อยละ 41.4 ถึงปี 2557 มีร้อยละ 125.89 ต่อประชำกร 100 คน) ยกเว้น
จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์บ้ำน (Fixed-telephone subscriptions) ที่มีจำนวนลดลง อย่ำงไรก็ตำมในปี
พ.ศ. 2557 UN เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ในกำรสำรวจ คือ จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งำนอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ควำมเร็วสูง (Wireless broadband subscriptions) ซึ่งประเทศไทยมีกำรพัฒนำในส่วนนี้น้อยที่สุด
เมื่อเทีย บกั บ ตัว ชี้วั ดด้ ำน Telecommunication Infrastructure Index อื่นๆ อย่ำงไรก็ ดี ถึงแม้
คะแนนในแต่ละปีเพิ่มขึ้น แต่กำรจัดอันดับของประเทศไทยกลับตกต่ำลงในทุกๆ ปี แสดงให้เห็นว่ำ
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ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อกำรก้ำวทันประเทศอื่น (ดังตำรำงที่ 7)
ในปี พ.ศ. 2559 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศมีกำรเติบโตอย่ำงก้ำว
กระโดด ส่งผลให้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 0.4117 และอันดับดีขึ้นอย่ำงมำกเป็นอันดับที่ 77 เพิ่มขึ้นถึง
30 อันดับ โดยเฉพำะด้ำน จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งำนอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง (Wireless
broadband subscriptions) จำกในปี พ.ศ. 2557 ที่มีเพียง ร้อยละ 0.15 แต่ในปี พ.ศ. 2559
สำมำรถเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 52.5
ตำรำงที่ 7 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและกำรจัดอับดับด้ำน Telecommunication
Infrastructure ของประเทศไทย ในปี 2548 – 2559
ร้อยละ
ปี

อันดับ

คะแนน

การ
ปรับเปลี่ย
นอันดับ

2548
2551
2553
2555
2557
2559

76
90
94
103
107
77

0.1299
0.1510
0.1746
0.2361
0.2843
0.4117

N/A
ลดลง 14
ลดลง 4
ลดลง 9
ลดลง 4
เพิ่มขึ้น 30

Percentage
of Individuals
using
the Internet
N/A
14.7
20.03
21.20
26.50
34.89

Fixedtelephone
subscriptions
N/A
11.3
10.49
10.14
9.57
8.46

Mobilecellular
telephone
subscriptions
N/A
41.4
92.01
100.81
125.89
144.44

Fixed (wired)broadband
subscriptions

Wireless
broadband
subscriptions

Fixed Internet
subscriptions

Personal
Computer

N/A
0.5
1.36
3.87
6.52
8.21

N/A
N/A
N/A
N/A
0.15
52.5

N/A
N/A
N/A
3.34
N/A
N/A

N/A
7.6
6.68
N/A
N/A
N/A

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2005 – 2016
ทุนมนุษย์ (Human Capital Index : HCI)
ในมิติด้ำนทุนมนุษย์ ที่วัดด้วย Human Capital Index ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 4
ด้ำนคือ 1) อัตรำกำรรู้หนังสือในผู้ใหญ่ (Adult literacy) 2) อัตรำกำรได้เรียนของประชำกรวัยเรียน
(Gross enrolment ratio) 3) ค่ำเฉลี่ยจำนวนปีที่คำดว่ำจะได้รับกำรศึกษำ (Expected years of
schooling) 4) ค่ำเฉลี่ยจำนวนปีที่ได้รับกำรศึกษำ (Mean years of schooling) นั้น
เมื่อพิจำรณำผลกำรจัดอันดับด้ำนทุนมนุษย์ของประเทศไทยเทียบกับเวทีโลก พบว่ำในปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.6942 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำดัชนีเฉลี่ยของโลก และ ค่ำ
ดัชนีเฉลี่ยของอำเซียน คือ 0.6432 และ 0.6233 ตำมลำดับ ประเทศไทยมีกำรพัฒนำด้ำน Human
Capital ใกล้เคียงค่ำเฉลี่ยของโลก และค่ำเฉลี่ยของอำเซียน แต่มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำของผู้นำโลกอยู่มำก
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โดยดัชนีของผู้นำของโลกคือ ประเทศสหรำชอำณำจักร ซึ่งมีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.9402 และประเทศผู้นำ
ในอำเซียน คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.8360 (ดังแผนภำพที่ 6)
แผนภำพที่ 6 เปรี ย บเที ย บดั ช นี ด้ ำ น Human Capital Index ประเทศไทย ประเทศสหรำช
อำณำจักร ประเทศสิงคโปร์ กับค่ำเฉลี่ยของโลก และอำเซียน ในปี พ.ศ. 2559
0.9402

1

0.836
0.8

0.6942

World Average,
0.6432

0.6
ASEAN,
0.6233

0.4
0.2
0
Thailand

United Kingdom
HCI

World Average

Singapore
ASEAN

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2016
เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด (ดังแผนภำพที่ 7) พบว่ำ ประเทศไทยยังมีจุดอ่อน เรื่อง
จำนวนปี ที่ได้รั บ กำรศึกษำ (Means year of Schooling) โดยพบว่ำ คนไทยโดยเฉลี่ ยใช้เวลำใน
โรงเรียน 7.32 ปี ขณะที่ประเทศผู้นำโลกและประเทศผู้นำในอำเซียนสูงถึง 13.75 ปี และ 10.2 ปี
ตำมลำดับ จุดอ่อนที่สองของประเทศไทยในเรื่องคน ได้แก่ อัตรำกำรได้เรียนของประชำกรวัยเรียน
(Gross Enrollment Ratio) 1พบว่ำประชำกรวัยเรียนของประเทศไทยที่มีโอกำสได้เรียนมีเพียงร้อย
ละ 78.68 ขณะประชำกรวัยเรียนในประเทศผู้นำโลกและผู้นำในอำเซียนมีโอกำสได้เข้ำเรียนทุกคน
โดยมีสัดส่วนของประชำกรวัยเรียนที่ได้เข้ำเรียนถึงร้อยละ 101.78 และร้อยละ 102.8 ตำมลำดับ
และเมื่อพิจำรณำจำก จำนวนปีที่คำดว่ำจะได้รับกำรศึกษำของประชำกรในประเทศ (Expected
Years of Schooling) หรือกำรศึกษำภำคบังคับนั้น ประเทศไทยมีจำนวนปีของกำรศึกษำภำคบังคับ
1

อัตรำกำรได้เรียนอย่ำงหยำบ : Gross Enrolment Ratio หมำยถึง จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ
ต่อประชำกรวัยเรียนในระดับกำรศึกษำนั้นๆ โดยที่กำรคำนวณหำอัตรำกำรได้เรียนอย่ำงหยำบ นั้น จะนำจำนวนนักเรียนที่เข้ำ
เรียนทั้งหมดโดยไม่จำกัดอำยุมำเปรียบเทียบกับจำนวนประชำกรวัยเรียนตำมเกณฑ์อำยุที่กำหนดเท่ำนั้น ดังนั้น อัตรำกำรได้เรียน
อย่ำงหยำบจึงอำจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ เช่น อัตรำกำรได้เรียนอย่ำงหยำบระดับประถมศึกษำ หมำยถึง กำรหำค่ำร้อยละของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำทั้งหมดในทุกกลุ่มอำยุต่อประชำกรอำยุ 7 – 12 ปี
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อยู่ที่ 13.42 ปี ซึ่งน้อยกว่ำประเทศผู้นำโลกและประเทศผู้นำในอำเซียนซึ่งมีจำนวนปีของกำรศึกษำ
ภำคบังคับอยู่ที่ 18.18 และ 15.4 ปีตำมลำดับ
แผนภำพที่ 7 ผลกำรประเมิน Human Capital Index แยกตำมองค์ประกอบย่อยเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับ ประเทศสหรำชอำณำจักร และประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2559

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2016
เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำด้ำนทุนมนุษย์ของประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557
พบว่ำ ประเทศไทยมีกำรพัฒนำถดถอยลง โดยในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 76
จำก 191 ประเทศ (0.86 คะแนน) ลดลงเป็ น อันดับที่ 118 จำก 193 ประเทศ (0.664 คะแนน)
ลดลงมำถึง 42 อันดับภำยใน 9 ปี ชี้ให้เห็นว่ำในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำด้ำนทุน
มนุษย์ที่ดีกว่ำหลำยประเทศในโลก แต่สำหรับในปี พ.ศ. 2557 กลับพบว่ำประเทศไทยมีอับดับลดลง
ซึ่งเกิดจำกกำรถูกลดอันดับลงในทุกปี มีเพียงปี พ.ศ. 2533 ที่ประเทศไทยได้อันดับดีที่สุดที่ 66 จำก
193 ประเทศ (0.8919 คะแนน) เมื่อพิจำรณำอันดับของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี
พ.ศ. 2557 สรุปได้ว่ำ อัตรำกำรรู้หนังสือในผู้ใหญ่ และอัตรำกำรได้เรียนของประชำกรวัยเรียน มีกำร
เติบโตค่อนข้ำงช้ำกว่ำประเทศอื่น อย่ำงไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2559 มีกำรพัฒนำด้ำนทุนมนุษย์ดีขึ้น 23
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อันดับ เป็นอันดับที่ 95 แต่หำกพิจำรณำถึงค่ำดัชนี มีกำรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น 0.6942 เพิ่มขึ้น
เพียง 0.0302 ซึ่งประเทศไทยยังคงต้องผลักดันในด้ำนนี้อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง (ดังตำรำงที่ 8)
ตำรำงที่ 8 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและกำรจัดอับดับด้ำน Human Capital ของ
ประเทศไทย ในปี 2548 – 2559
ร้อยละ

จำนวนปี

ปี

อันดับ

คะแนน

กำร
ปรับเปลี่ยน
อันดับ

2548

76

0.8600

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2551

95

0.8532

ลดลง 19

92.60

70.76

n/a

n/a

2553

66

0.8919

เพิ่มขึ้น 29

94.10

79.38

n/a

n/a

2555

104

0.7819

ลดลง 38

93.51

71.36

n/a

n/a

2557

118

0.6640

ลดลง 14

93.51

71.92

12.30

6.60

2559

95

0.6942

เพิ่มขึ้น 23

96.67

78.67

13.42

7.32

Adult
literacy

Gross
enrolment
ratio

Expected
years
of schooling

Mean years
of schooling

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2005 – 2016
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index :EPI)
นอกจำกดัช นี รั ฐ บำลอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Government Development Index: EGDI)
แล้ว United Nations ยังได้ให้ควำมสำคัญอีกด้ำนในกำรสำรวจ คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
รูป แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Participation) ซึ่งถือได้ว่ำเป็นส่ ว นที่มีควำมส ำคัญในกำรสร้ำ งควำม
โปร่งใสให้กับภำครัฐโดยเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย กำร
ตัดสินใจ โดยนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำเพื่อช่วยลดช่องว่ำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ จำกภำครัฐ
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนเป็ น รำกฐำนที่ ส ำคั ญ ในกำรก ำหนดเป้ ำ หมำยของกำร
ดำเนินกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
โดยด้ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว มทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประชำชน (e-Participation Index)
ประกอบด้วยตัวชี้วัดใน 3 ด้ำน คือ 1.) มีข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้
(E-information) 2.) ประชำชนสำมำรถมีส่ว นร่ว มในกำรแสดงควำมเห็นในนโยบำยและบริ ก ำร
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(E-consultation) 3.) เปิ ดโอกำสให้ ป ระชำชนร่ว มก ำหนดนโยบำยและรูป แบบกำรบริ กำร (Edecision-making) (แผนภำพที่ 8)
แผนภำพที่ 8 ระดับของกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

E-consultation
(Stage 2)

E-information
(Stage 1)
สร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
โดยจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล
และช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูล
สำธำรณะต่อประชำชน ทั้งใน
รูปแบบทีไ่ ม่ต้องร้องขอหรือ
ตำมกำรร้องขอ

กระตุ้นให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมและเปิดโอกำสให้
แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับ
นโยบำยและกำรบริกำร
สำธำรณะ

E-decision-making
(Stage 3)
กระจำยอำนำจสู่ประชำชน
โดยกำรให้ประชำชนสำมำรถ
ร่วมเสนอทำงเลือกเชิง
นโยบำยและมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำกำรให้บริกำร และกำร
ส่งมอบบริกำรที่ทันสมัย

ที่มำ : United Nations e-Government Survey 2014
เมื่อพิจำรณำผลกำรจัดอันดับด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประเทศไทยเทียบกับเวทีโลก ในปี
พ.ศ. 2559 พบว่ำ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.5932 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำดัชนีเฉลี่ยของโลก และ
ค่ำดัชนีเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอำเซียน คือ 0.4625 และ 0.4484 ตำมลำดับ ประเทศไทยมีกำร
พัฒนำด้ำน e-Participation สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของโลก และค่ำเฉลี่ยของอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
พิจ ำรณำดัช นี ของผู้ น ำของโลกคือ ประเทศสหรำชอำณำจักร และประเทศผู้ นำในอำเซียน คือ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีค่ำคะแนนอยู่ที่ 1.0000 และ 0.9153 ตำมลำดับ
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แผนภำพที่ 9 เปรียบเทียบดัชนีด้ำน e-Participation Index ประเทศไทย ประเทศสหรำชอำณำจักร
ประเทศสิงคโปร์ กับค่ำเฉลี่ยของโลก และอำเซียน ในปี พ.ศ. 2559
1

1
0.8

0.9153

0.5932

World Average,
0.4625

0.6
0.4

ASEAN,
0.4484

0.2
0
Thailand

United Kingdom
EPI

World Average

Singapore
ASEAN

ที่มำ : United Nations e-Government Survey 2016
เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด (ดังแผนภำพที่ 10) พบว่ำ ประเทศไทยมีคะแนนห่ำงจำก
ประเทศทั้งสองเป็นอย่ำงมำก โดยพบว่ำประเทศไทยยังคงเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบกำรสื่อสำรทำงเดียว คือ กำรมีข้อมูลให้ประชำชนเข้ำถึงได้ผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Stage 1 E-information) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.5 และมีช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นในนโยบำยและบริกำร (Stage 2 E-consultation) ไม่
มำกนัก คิดเป็นร้อยละ 57.9 และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศไทยยังไม่มีช่องทำงให้ประชำชนร่วม
กำหนดนโยบำยและรูปแบบกำรบริกำร (E-decision-making)
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แผนภำพที่ 10 ผลกำรประเมิน e-Participation Index แยกตำมองค์ประกอบย่อยเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับ ประเทศสหรำชอำณำจักร และประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2559

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2016
จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ กำรพัฒนำด้ำน e-Participation ของประเทศไทยจำกกำรสำรวจ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2557 มีอันดับที่ลดลง 26 อันดับภำยใน 9 ปี โดยลดจำกอันดับที่ 26
ลงมำเป็นอันดับที่ 54 แต่หำกพิจำรณำรำยละเอียด อันดับของประเทศไทยมีควำมผันผวนเป็นอย่ำง
มำก โดยในปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2553 มีกำรเปลี่ยนแปลงในอันดับลดลงถึง 69 อันดับ และในปี
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 มีกำรเปลี่ยนแปลงในอันดับเพิ่มขึ้นถึง 90 อันดับ หำกพิจำรณำจำกค่ำ
คะแนนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557 ค่ำคะแนนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกภำครัฐ
เพิ่มช่องทำงที่ให้ประชำชนมีส่วนร่วมและเปิดโอกำสให้ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยและกำร
บริกำรสำธำรณะ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยและรูปแบบกำรบริกำรได้ จะสำมำรถ
ส่งผลให้อันดับด้ำน e-Participation ของประเทศไทยดีขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 กำรพัฒนำด้ำนกำรมีส่ว นร่ว มของประเทศไทย มีกำรพัฒนำที่ ดีขึ้น
เล็กน้อย โดยใน Stage 2 ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นในนโยบำยและบริกำร
(E-consultation) มีกำรพัฒนำที่ดีขึ้น แต่ใน Stage1 มีข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้ (E-information) และ Stage 3 เปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมกำหนดนโยบำย
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และรูปแบบกำรบริกำร (E-decision-making) ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำทั้ง 2 ประเด็น เห็นได้
จำกค่ำคะแนนที่ไม่เพิ่มขึ้น
ตำรำงที่ 9 กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีและอันดับด้ำน e-Participation ของประเทศไทย ในปี 2548
– 2559
ปี

อันดับ

2548
2551
2553
2555
2557
2559

28
41
110
20
54
67

การ
ปรับเปลี่ยน
อันดับ
ลดลง 13
ลดลง 69
เพิ่มขึ้น 90
ลดลง 34
ลดลง 13

ร้อยละ

คะแนน

Stage 1
E-information

Stage 2
E-consultation

Stage 3
E-decision-making

0.2540
0.2955
0.0857
0.3158
0.5490
0.5932

N/A
N/A
N/A
N/A
85.19
73.5

N/A
N/A
N/A
N/A
27.27
57.9

N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00

ที่มำ: United Nations e-Government Survey 2005 - 2016
จำกรำยงำนกำรจัดอับดับควำมพร้อมของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงดัชนีกำรมีส่วน
ร่ว มของประชำชนในรู ป แบบอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ของ United Nations (UN) สะท้อนให้ เห็ นถึง กำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่ำนมำของประเทศไทยอย่ำงชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำใน
หลำยส่ ว นยั งไม่ เ พี ย งพอต่ อ กำรแข่ ง ขัน ในเวทีส ำกล เพื่อเป็นกำรสนั บสนุ น กำรพัฒ นำและกำร
ขับเคลื่อนศักยภำพของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนสำคัญที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ด้ำนกำรศึกษำ 2.ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 3.ด้ำนสำธำรณะสุข 4.ด้ำนแรงงำน 5.ด้ำน
บริกำรทำงสังคม 6.ด้ำนสิ่งแวดล้อม และ7.กำรรวมศูนย์บริกำร ณ จุดเดียว เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร
ประชำชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโครงสร้ำงที่จำเป็นในกำรเข้ำถึงอย่ำงเพียงพอ นอกจำกนี้ ควร
ค ำนึ ง ถึ ง ควำมโปร่ ง ใสของภำครั ฐ ที่ จ ะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล แก่ ส ำธำรณะในรู ป แบบของ Open
government Data มำกยิ่งขึ้น เช่น กำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐอย่ำงละเอียด
ให้ประชำชนสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ นำมำซึ่งควำมโปร่งใสและสร้ำงโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบรั บ รู้กำรดำเนิ นงำนภำครั ฐได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดรับกับแนวทำงกำรพัฒ นำและ
เป้ ำ หมำยของ United Nations (UN) ในเรื่ อ งเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น (Sustainable
development goals (SDGs)) ต่อไป
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