
การเพิ่มขีดความสามารถภาครัฐ
เพื่อรองรับความท�าทายใหม�ในอนาคต



คุณภาพภาครัฐนั้น…สำคัญกว�าขนาด

ประเทศที่รับมือโควิดได�ดี

มีทั้งประชาธิปไตย
และเผด็จการ

มีทั้งระบบราชการ
ใหญ�และเล็ก

คุณภาพระบบราชการ
สำคัญที่สุด



สหราชอาณาจักร..หาวัคซีนได�อย�างไร

• จิตใจแห�งความสัมฤทธ์ิ…คิดแบบนักลงทุน

• ทำงานให�ได�ผล…เลือกคนท่ีเหมาะสม 

• สนใจ “ผลลัพธ�”…ไม�ติดกับ “ข้ันตอน”

• ตัดสินใจต�องกล�าเส่ียง…แม�มีข�อมูลเพียงบางส�วน

• จะ “สำเร็จ” ขนานใหญ�…ต�องให� “ล�มเหลว” ได� 

เคต บิงแฮม (Kate Bingham)
หัวหน�าคณะทำงานวัคซีนอังกฤษ



การเข�าสู�ยุคเทคโนโลยีป�วนโลก

การเข�าสู�สังคมดิจิทัล

การเข�าสู�สังคมสูงวัย

การฟ้ืนฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด

VUCA: เปล่ียนไว ไม�แน�นอน ซับซ�อน คลุมเครือ

หนี้สาธาณะต�อ GDP จะอยู�ที่ร�อยละ 62 ในป� 65 

การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได�
และความมั่นคั่งที่สูงขึ้น

การปรับบริการสาธารณะให�เหมาะกับผู�สูงวัยการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร�ม
การพัฒนารถยนต�อัตโนมัติ
การพัฒนาทักษะใหม�

การให�บริการสาธารณะผ�านระบบดิจิทัล
การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

ข�อจำกัดทางทรัพยากร

ภาครัฐไทยกำลังเผชิญความท�าทายใหม�

ที่มา: Worldbank. 2564.



ภารกิจข้ันพื้นฐาน ภารกิจข้ันกลาง ภารกิจข้ันสูง (เชิงรุก)

สร�างสินค�า
สาธารณะ

คุ�มครอง
ส่ิงแวดล�อม

ป�องกัน
ผูกขาด

กระจาย
รายได�

พัฒนา
อุตสาหกรรม

ลดความ
ยากจน

กระจาย
ความมั่งค่ัง

ที่มา: ทีดีอาร�ไอ จากข�อมูลของ IMD, UNDP, EPI และ Credit Suisse.

ภาครัฐไทย…ยังไม�เก�งเร่ืองยาก

เศรษฐกิจมหภาค สุขภาพ

ฝ�ก
ทักษะ

ตลาดสินค�า โครงสร�าง
พื้นฐาน

พัฒนา
ทักษะ

นวัตกรรม ความเหลื่อมล้ำ
ด�านทรัพย�สิน

ความเหลื่อมล้ำ
ด�านรายได�

จำนวนคนจน
ในมิติต�างๆ

คุณภาพ
ส่ิงแวดล�อม

90 89
93
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68
62

70

44

14



ภาครัฐไทย…ยังติดอยู�ในโลกเก�า

ภารกิจขั้นพ้ืนฐาน
• อาศัยผู�เช่ียวชาญ
• ทำตามขั้นตอนที่ถูกกำหนดมาอย�างชัดเจน

ภารกิจขั้นสูง
• ไม�มีขั้นตอนแน�ชัด ต�องอาศัยการทดลอง

ภารกิจขั้นกลาง
• อาศัยดุลยพินิจที่ดีของเจ�าหน�าที่จำนวนมาก
• ตอบโจทย�กลุ�มคนหลากหลาย
• กำกับดูแลคนจำนวนมาก

• รวมศูนย�อำนาจที่ส�วนกลาง

• เน�นปฏิบัติตามคำส่ัง กลัวผิดระเบียบ

• เน�นทำโครงการให�แล�วเสร็จ

• ทำงานแยกส�วน ขาดการบูรณาการ

• คิดนโยบาย one size fits all

ลักษณะภาครัฐไทย



ปรับบทบาท ลดขนาดภาครัฐ

ลักษณะใหม�…ราชการไทยควรมี

ยึดผลลัพธ�ที่ดีต�อพลเมือง เป�ดให�มีส�วนร�วมมากขึ้น
• ทบทวนระเบียบที่ล�าสมัย
• ลดบทบาทการเป�นผู�ให�บริการ

• เข�าใจความรู�สึกประชาชน 
• ลองทำส่ิงใหม�
• เรียนรู�ตลอดเวลา

• ให�ภาคเอกชนและท�องถิ่น
รับบทบาทผู�บริการมากขึ้น 
• ให�ประชาชนมีส�วนร�วมออกแบบ
นโยบาย



แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ

การปรับกฎระเบียบและโครงสร�างการบริหาร

การปรับวัฒนธรรมการทำงาน

• การปฏิรูปกฎหมาย
• การจัดตั้งองค�กรใหม� 
• การปรับตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน

• การทดลองส่ิงใหม� ไม�ติดกฎระเบียบ
• การถอดบทเรียนจากการลงมือทำ

การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
• การดึงดูดคนที่มีความสามารถด�านการวิเคราะห�ข�อมูล 
การแก�ป�ญหาอย�างสร�างสรรค� และการประสานงาน



การสร�างพื้นที่ทดลอง (Regulatory Sandbox)

การสะกิดพฤติกรรม (Nudge)

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

การต้ังหน�วยงานติดตาม (Delivery Unit)

ราชการไทย…พัฒนาได�ด�วยเคร่ืองมือใหม�



การต้ังหน�วยงานติดตาม 
(Delivery Unit)



รัฐบาลเลือกนโยบายท่ีสำคัญลำดับต�น
จัด Delivery lab 

หน�วยงานร�วมกันทำแผนที่ติดตามและวัดผลได�
มีผลผูกพันกับการจัดสรรงบ

ช�วยวางแผน (10% ของงานทั้งหมด)

ติดตามการดำเนินงาน (90% ของงานทั้งหมด)

ติดตามความคืบหน�ารายสัปดาห�
รายงานต�อนายกทุก 6 เดือน 

หาวิธีการแก�ป�ญหา
เมื่อการดำเนินงานล�าช�า

วัดผลลัพธ�ท่ีเกิดขึ้นจริง 
จ�างผู�ประเมินอิสระ 

PEMANDU: หน�วยติดตามนโยบายสำคัญในมาเลเซีย
แก�ป�ญหาการทำงานของภาครัฐท่ีมักขาดทิศทาง แยกส�วน ล�าช�า และไม�เกิดผล

ภารกิจของ Performance Management and Delivery Unit (PEMANDU)

ที่มา: PEMANDU Associates และ Gold J. (2017).



ตัวอย�างแผนระดับปฏิบัติการที่ติดตามได� 
PEMANDU ติดตามความคืบหน�าและรู�จุดป�ญหาเม่ือเกิดความล�าช�า

3 feet plan
เห็นข้ันตอนการทำงานชัดเจน
มีช�วงเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน
ผู�รับผิดชอบในแต�ละกิจกรรม

1

2

3

1 2 3

ติดตามให�โรงเรียนทุกแห�งกรอกข�อมูลครบ 15-21 Dec 2009 Tin Hj Wan Shuanib bin  JNJK

ที่มา: PEMANDU Associates และ Gold J. (2017).



ตัวอย�างความสำเร็จของ PEMANDU 
ติดตามการทำงานในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ:์ นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานหลังจบ ป. 3

ที่มา: PEMANDU Associates

ภาษามาเลย� ภาษาอังกฤษ คณิตฯ 

ป.1 ป.2 ป.3

สัดส�วนนร. ท่ีมีทักษะข้ันพ้ืนฐานถึงเกณฑ�ข้ันต่ำตามระดับชั้น

PEMANDU ติดตามการช�วยเหลือนักเรียน
กลุ�มอ�อน
ü การพัฒนาส่ือการสอน
ü การอบรมและจัดสรรครูสำหรับการดูแลพิเศษ



บทเรียนและป�จจัยสำเร็จจาก PEMANDU 

มีฝ�ายบริหารที่เข�มแข็ง
ü จัดลำดับความสำคัญทางนโยบายได�
ü เลือก/ไม�เลือกนโยบายบางประการเป�นจุดเน�นได�

มีระบบข�อมูลที่ถูกต�องและทันสมัย
ü ช�วยให� PEMANDU ติดตามการทำงานได� 

มีผู�นำที่มีความสามารถจากภาคเอกชน
ü วางวัฒนธรรมการทำงานที่เน�นผลลัพธ� 

การมีความโปร�งใสและเน�นผลสำเร็จ 
ü จ�างผู�ประเมินอิสระประเมินผลลัพธ�ของโครงการ
ü นำเสนอให�สาธารณะรับทราบ

มีส�วนผสมของทีมที่เก�งปฏิบัติ ไม�ใช�แค�วางแผน
ü มีบุคลากรระดับกลางที่มีทักษะการวิเคราะห�ข�อมูล แก�ป�ญหา

และการประสานงาน 

มีสถานะเป�นบริษัทภายใต�สำนักนายกฯ
ü ดึงคนที่มีความสามารถเข�าสู�หน�วยงานได�
ü โครงสร�างเงินเดือน และระบบการทำงานคล�ายคลึงกับบริษัทเอกชน



การสร�างพื้นที่ทดลอง 
(Regulatory Sandbox)



ü ต�องมีผู�ขับข่ีสำรองที่ผ�านการทดสอบ
ü มีหลักประกันชดเชยความเสียหายกับผู�อ่ืน 
ü มีแนวการรับส�งข�อมูลในการคุ�มครองข�อมูล

การจัดต้ังพื้นที่ทดลองยานยนต�อัตโนมัติในสิงคโปร�
ส�งเสริมนวัตกรรม เรียนรู�วิธีการกำกับดูแลใหม� ไม�ยึดติดกับกฎหมายเดิมท่ีเป�นอุปสรรค 

กำหนดพื้นที่ทดลอง 5 ป�  ผ�อนคลายกฎหมายเดิม

เรียนรู� เข�าใจความเส่ียง และขยายผล

ü ปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐานให�ดีข้ึนหลังเกิดอุบัติเหตุ
ü ปรับ กม. และหาแนวทางการกำกับดูแลที่ดี  

ป�จจุบัน มีการขยายระยะทางในพื้นที่ฯ 
มากกว�า 1,000 กม. จากเดิมป� 2017 ต่ำกว�า 100 กม.

มีมาตรการจำกัดความเส่ียง

ที่มา: Eileen Y. (2019). และ Tan. & Taeihagh. (2021).



มองการปรับกฎระเบียบเป�นเครื่องมือการพัฒนา
นวัตกรรม

มีความร�วมมือจากหลายหน�วยงานทั้งรัฐ  
มหาวิทยาลัย และเอกชน

มองอนาคต ไม�ยึดกับเครื่องมือและกฎระเบียบในอดีต
เห็นโอกาสที่จะสูญเสียไป ถ�าไม�ทดลองพัฒนา

บทเรียนและป�จจัยสำเร็จ

ไม�สามารถพัฒนาได�ด�วยมาตรการลดหย�อนภาษีเพียงอย�างเดียว



ข�อควรระวังในการใช�เคร่ืองมือ

ควรเลือกใช�เม่ือจำเป�นต�องมีการทดลองในสภาพจริงเพิ่มเติม

มีต�นทุนสูง

มีข�อกังวลเรื่องความเป�นธรรมในการเลือกเข�าพื้นที่ทดลอง

มักต�องแก�ไข พ.ร.บ. และมีการติดตามและประเมินผลอย�างเข�มข�น   

เช�น ประเมินความเส่ียงของนวัตกรรมที่คาดการณ�ไม�ถึง 



การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking)



การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
การเข�าใจและแก�ป�ญหาของผู�ใช�

คิดแตกประเด็น

คิดรวบยอด

สำรวจและเข�าใจ
ป�ญหาของผู�ใช� 

จัดกลุ�มป�ญหา สร�างต�นแบบและทดสอบระดมความคิด

คิดเป�นรูปธรรม
ไม�ใช�แค�แผน 

คิดจากมุมมอง
ของผู�ใช� 

คิดโดยลงมือทำและปรับปรุง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก UK Design Council. (2013).



นาน

เยอ
ะ

ยาก

ร�วมทำภารกิจกับสำนักงาน กพร.
ร�างต�นแบบ Super license : เป�ดร�านอาหารได�ง�าย สะดวก รวดเร็ว 

ด�วยการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตเพียงคร้ังเดียว 

ขอจดทะเบียนจบในคร้ังเดียว ลดใบอนุญาตเหลือใบเดียวได�หรือไม� ?

ทะเบียนพาณิชย�
จัดตั้งสถานที่จำหน�าย/
สะสมอาหาร

ขายสุรา

ก�อสร�าง/ดัดแปลงอาคาร

อาคาร/ความปลอดภัยพนักงาน การค�า/ภาษีธุรกิจอาหาร/ความสะอาด

ขายยาสูบอบรมผู�สัมผัสอาหาร

ประกอบกิจการร�าน
คาราโอเกะ

ประกอบกิจการที่เป�น
อันตรายต�อสุขภาพ

ตั้งสถานบริการ

ครอบครองก�าซหุงต�ม

จำหน�ายสินค�าในที่สาธารณะ

ทะเบียนประกันสังคม

ภาษีป�าย

ภาษีมูลค�าเพิ่ม

ทะเบียนแรงงานต�างด�าว

ป�จจุบัน เป�ดร�านอาหาร ต�องขอจดทะเบียนและใบอนุญาต 5-6 รายการหรือมากกว�า



เร่ิมต�นที่ความเข�าใจป�ญหาในมุมมองของร�านอาหาร

สำรวจและเข�าใจ จัดกลุ�มป�ญหา สร�างต�นแบบและทดสอบระดมความคิด

กิจกรรม: สัมภาษณ�ผู�ประกอบการ (8 คน) และกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ 2 คร้ัง

ผู�เข�าร�วม: ผู�ประกอบการร�านอาหาร (13 คน) ตัวแทนหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง (12 แห�ง) และสำนักงาน กพร.

จุดเร่ิมต�น:

ไม�เร่ิมต�นจากคิดแก�ป�ญหาทันที

การเข�าใจป�ญหาของ
ร�านอาหารอย�างลึกซ้ึง



เห็นป�ญหารอบด�านมากกว�าแค�เร่ืองจำนวนใบอนุญาต

คุณทำไป ไร�คนตรวจ

เข�าใจและจัดกลุ�มป�ญหาของผู�ใช� 

คุณไม�ใช� ทำอะไรก็ผิด

คุณรอนาน งานไม�ไ�ด�ทำคุณรู� เมื่อสาย

คุณภาษา ทางการเกิน

หาแหล�งข�อมูลที่ครบและน�าเช่ือถือไม�เจอ 

หลังจดทะเบียน/ขอใบอนุญาตระหว�างจดทะเบียน/ขอใบอนุญาตก�อนจดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

อ�านภาษาราชการไม�เข�าใจ 
คุณงงจัง

เจ�าหน�าที่ให�ข�อมูลไม�ตรงกัน

ตัวอย�าง pain point



ระดมความคิดการแก�ไขป�ญหาและเลือกส่ิงที่น�าเร่ิมทำ
ระดมความคิดและเลือกความคิดท่ีเริ่มต�นได� ผู�ประกอบการและเจ�าหน�าท่ีระดมความคิดและเลือก

การให�ข�อมูลและบริการ ระบบการทำงานภายในภาครัฐการแก�ระเบียบใบอนุญาต 

ทำแบบฟอร�ม
กลาง

การลด
ใบอนุญาตลง 

เปลี่ยนเขตเป�น 
one-stop 
service

ระบบนัดหมาย
จองคิว

ระบบให�คำปรึกษา 
ช�วยเหลือ

ผู�ประกอบการ

การเช่ือมโยงข�อมูล
ระหว�างหน�วยงาน

การลงตรวจ
พร�อมกัน 

ตัวอย�างความคิดท่ีได�จากกิจกรรม



ขั้นตอนถัดไป: ร�างต�นแบบและทบทวนกม.

การให�ข�อมูลและบริการ
ที่ง�าย สะดวกรวดเร็ว 
และเป�นมิตร

ที่เช่ือมโยงฐานข�อมูล 

ต้ัง One-stop service 

ระบบงานในราชการ

ขอที่เดียว กรอกคร้ังเดียวจบทั้งออฟไลน�-ออนไลน� 

ทบทวนกฎหมายและการโอนอำนาจ
เช�น โอนอำนาจให� อปท. One-stop service 
และยกเลิกใบอนุญาตบางใบ 

ร�างและทดสอบตัวแบบการให�ข�อมูลและบริการ
เช�น แบบฟอร�มกลางที่กรอกง�ายไม�ซ้ำซ�อน 
เว็บไซต�ที่ให�ข�อมูลเข�าใจง�าย และระบบคิว

เช�น รูปแบบฐานข�อมูลที่เช่ือมโยงกัน

บูรณาการระบบงานภายในราชการ

แนวคิดเบ้ืองต�นในการสร�าง Super license 

สร�างต�นแบบและทดสอบ



บทเรียนจากการทำภารกิจด�วยการคิดเชิงออกแบบ

ไม�ยึดติดว�าป�ญหาหลักคือจำนวนใบอนุญาตเพียงอย�างเดียว 

ไม�ยึดติดกับความคิดเริ่มต�น

เน�นออกแบบบริการที่เป�นมิตรต�อผู�ใช�หลายกลุ�ม

ลดช�องว�างระหว�างการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ 

ไม�ใช�แค�เร่ืองลดขั้นตอน/ประสิทธิภาพและการแก�กม.

เจ�าหน�าที่เป�นผู�นำแก�ป�ญหาและเป�นเจ�าของ 



การสะกิดพฤติกรรม
(Nudge)





นโยบายการสะกิดพฤติกรรม

รูปแมลงที่โถป�สสาวะลดความสกปรกในห�องน้ำที่สนามบิน

ü ลดความเลอะเทอะได�ถึง 80 % 
ü ประหยัดค�าทำความสะอาดได� 8%

จูงใจโดยเข�าใจพฤติกรรมคนอย�างลึกซึ้ง

ลงทุนน�อย ได�ผลมาก

ไม�มีการบังคับ ไม�ต�องเพิ่มโทษ

การช้ีนำโดยภาครัฐ แต�คนยังมีอิสระ
สนามบินสคิปโฮล ประเทศเนเธอร�แลนด�

ที่มา: Washingtonpost.com (2017).



หน�วยงานสะกิดในสหราชอาณาจักร
สร�างความเข�าใจพฤติกรรมด�วยการทดลอง

Attractive
ทำให�น�าดึงดูด กวนใจ

Social
อาศัยบรรทัดฐานทางสังคม 

Timely
ถูกจังหวะ ถูกเวลา

ส�งจดหมายเตือนว�า “9 ใน 10 คนชำระภาษีตรงเวลา คุณเป�น
ส�วนน�อยที่ยังไม�ได�ชำระภาษ”ี
เพ่ิมการชำระภาษีขึ้น 5% เทียบกับการแจ�งปกติ

ให�พนักงานเข�ากองทุนสำรองฯ โดยอัตโนมัติ แต�เลือกออกได�
เพ่ิมอัตราการเข�ากองทุนจาก 61% เป�น 83% ของพนักงานทั้งหมด

ใส�รูปรถยนต�ที่ทำผิดกฎจราจรในจดหมายแจ�งปรับ 
เพ่ิมการจ�ายค�าปรับภายในกำหนดจาก 40% เป�น 49%

E

Easy
ทำให�ง�าย

A
S T

ให�นร. เลือกอาหารกลางวันก�อนล�วงหน�า 
ทำให�เลือกอาหารสุขภาพเพ่ิมขึ้นกว�าให�เลือกที่หน�าร�าน 

ที่มา: Behavioral Insight Team. (2015). และ Halpern D. (2016).



สะกิดให�เป�ดใช�งาน e-Service
ปรับเว็บไซต�ให�เป�ดใช�งาน e-WHT

สะกิดให�ยื่นภาษีตรงเวลา
ส�งจดหมายแจ�งเตือนให�ยื่นแบบภาษี

ร�วมทำภารกิจกับกรมสรรพากร



กรมฯ เคยสะกิดร�านค�าออนไลน�เข�าสู�ระบบมาแล�ว

มีข�อความป�องปราบ มีข�อความแจ�งเตือนอย�างง�าย

กลุ�มตัวอย�าง
ร�านค�าออนไลน� 551 ราย

ส�งจดหมายแจ�งเตือนยื่นแบบภาษีเงินได�ประจำป� 2562

+ 4%

AttractiveEasy

บทลงโทษ การตรวจพบรายได�แจ�งเตือนวันเวลาและวิธีการ 

“กรมสรรพากรพบข�อมูลว�า ท�านมีเงิน
ได�จากการประกอบธุรกิจ…”

“การไม�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได�
ภายในกำหนดเวลา มีโทษ ดังนี้ … “

“กำหนดระยะเวลายื่นแบบภาษีเงินได�
ป� พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ …”

จำนวนผู�ยื่นแบบฯ
+ 15% + 34%

E A
ตัวอย�างข�อความจดหมาย

เทียบกับผู�ไม�ได�รับจม.



E Aข�อความแจ�งเตือนอ�านง�าย

บทลงโทษ การตรวจพบรายได�

หน�าท่ีพลเมืองคนส�วนใหญ� 

ข�อความบรรทัดฐานสังคม ข�อความท่ีเน�นความรับผิดชอบ 

แจ�งเตือนวันเวลาและวิธีการ 

กลุ�มตัวอย�างดึงกิจการนอกระบบทั้งออฟไลน�และออนไลน�เข�าสู�ระบบ
กิจการในระบบยื่นแบบภาษีในกำหนดเวลา

เป�าหมาย

ข�อความป�องปราบ 

ช�วยกรมฯ ขยายผล
แจ�งเตือนยื่นแบบภาษีเงินได�ครึ่งป� ประจำป� 2564

2.7 หมื่นราย

“กรมสรรพากรพบข�อมูลว�า ท�านมีเงิน

ได�จากการประกอบธุรกิจ…”
“ การไม�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได�ภายในกำหนดเวลา มีโทษ ดังนี้ …”

“กำหนดระยะเวลายื่นแบบภาษีเงินได�
ป� พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ … ”

“ผู�มีหน�าที่เสียภาษีส�วนใหญ�ยื่นแบบภาษี

เงินได�ครึ่งป�ภายในกำหนดเวลา …”
“ท�านมีหน�าที่ในการยื่นแบบภาษเีงินได�คร่ึงป�”

S



ภารกิจเพิ่มการเป�ดใช�งาน e-WTH 

การจูงใจให�ใช�

ü นำค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับ e-WHT ลดหย�อนภาษีได� 2 เท�า
ü ให�ข�อมูลผ�านการสัมมนา/เว็บไซต�

e-withholding tax 

ป�จจุบันมีผู�เป�ดใช�งาน 1 พันรายจากเป�าหมาย 1 หม่ืนราย

…การใช�ยังไม�แพร�หลาย แต�

ประโยชน�ต�อบริษัทและลูกจ�าง
ü ไม�ต�องจัดเก็บเอกสาร
ü ตรวจสอบหลักฐานได�บนเว็บกรมฯ

บริษัทเป�นผู�นำส�งภาษีหัก ณ ที่จ�าย พร�อมกับการจ�าย
ค�าตอบแทนผ�านธนาคาร



บริษัทได�รับข�อมูล ต�องการเป�ดใช�งาน ติดต�อขอเป�ดใช�งาน เป�ดใช�งาน

ป�ญหาน�าจะอยู�ที่การส่ือสารและความยุ�งยากในการเป�ดใช�งาน

คิดว�าการสมัครใช�เวลานานไม�แน�ใจว�ามีข�อดี

ไม�น�าสนใจ ไม�มีการแจ�งเตือน

การให�ข�อมูลไม�ดึงดูดและไม�ชัดเจน การเป�ดใช�งานยุ�งยาก

ป�ญหาการส่ือสาร 

ต�องศึกษาวิธีการเพิ่มเติม

ไม�ได�ข�อมูลจากพนักงานธนาคารบางคน

พบข้ันตอนยุ�งยากกับบางธนาคาร  

ป�ญหาการเป�ดใช�งาน 



ตัวอย�างหน�าเว็ปไซต�ที่ให�ข�อมูล e-WHT

ไม�เห็นประโยชน�ชัดเจน 

อาจทำให�งง



ข�อเสนอ: ใช�เว็บไซต�เป�นเคร่ืองมือสะกิด

ใช�เว็บไซต�เป�นเคร่ืองมือสะกิดตลอดกระบวนการ:

ปรับการสื่อสารบนเว็บไซต� 

บริษัทได�รับข�อมูล ต�องการเป�ดใช�งาน ติดต�อขอใช�งานผ�านเว็บ เป�ดใช�งานทันที

E A
S T

การทำให�ง�าย
จัดข�อมูลให�เข�าใจง�ายและชัดเจน 

การส่ือสาร ณ เวลาท่ีเหมาะสม

ขอเป�ดใช�งานได�ทันทีบอกว�ามีบริษัทหลายแห�งใช�แล�วได�ประโยชน� 

การอาศัยบรรทัดฐานสังคม 

บอกประโยชน�ชัดเจน 
การนำเสนอท่ีดึงดูด 

บอกว�าการเป�ดใช�งานทำได�เร็ว



ตัวอย�างการสร�างหน�าเว็บไซต�ที่ให�ข�อมูล e-WHT โดยเฉพาะ

รูปแบบท่ีเสนอใหม� 

ขอเร่ิมใช�ได�ทันที

ใช�ข�อความบรรทัดฐานกลุ�ม 

เห็นประโยชน�ชัด
และเข�าใจง�าย

E A

S

T



ข�อเสนอ: การทดสอบและการติดตามผล

ทดลอง UX/UI หลายรูปแบบ

ติดตามจำนวนผู�ขอเป�ดใช�งาน
หน�าเว็บไซต�ส่ือสารและดึงดูดคนหรือไม� 

ติดตามจำนวนผู�เป�ดใช�งานสำเร็จ
ธนาคารมีความยุ�งยากในการสมัครหรือไม�  

ติดตามพฤติกรรมของผู�ใช�งานเว็บไซต�
ข�อความไหนดึงดูดคนให�คลิก/อ�าน 



บทเรียนการใช�นโยบายการสะกิดร�วมกับกรมสรรพากร

ออกนโยบายด�วยความเข�าใจพฤติกรรมของ
ประชาชน 

ไม�เน�นการส่ังหรือการบังคับอย�างเดียว

ทบทวนจุดบกพร�องอย�างรอบด�าน
อาจมีป�ญหาความยุ�งยากในการใช�หรือการส่ือสารที่ไม�ดึงดูด

เน�นผลลัพธ�ที่เกิดกับประชาชน 
ไม�ใช�แค�ทำโครงการให�แล�วเสร็จ 



ปรับบทบาท ลดขนาดภาครัฐ

บทสรุป

ยึดผลลัพธ�ที่ดีต�อพลเมือง เป�ดให�มีส�วนร�วมมากขึ้น
• ทบทวนระเบียบที่ล�าสมัย
• ลดบทบาทการเป�นผู�ให�บริการ

• เข�าใจประชาชน 
• ทดลองส่ิงใหม�
• พัฒนาและเรียนรู�ตลอดเวลา

• ให�ภาคเอกชนและท�องถิ่นรับบทบาท
ผู�บริการมากขึ้น
• ให�ประชาชนมีส�วนร�วมออกแบบ
นโยบาย


