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การรั นวความคิด

นการออก เว ต องหนวยงานราชการ ทย
Ado tion of Res onsive esign  Conce t to the We sites of overnment nits in Thai and

ปรเมศวร์ รัมยากร 

ทคัดยอ

 ตามแ น ั นาเศร กิจและสังคม Thai and  ลาสุ นั้น การออกแบบเวบ ต์แบบ Res onsive esign 

เปนสิง่จาเปนสา รับการ ั นาเวบ ต์ อง นวยงานราชการ อง ทย เ ือ่ทีจ่ะบรรลตุามแ นงาน งักลาว ท้ังนีเ้ ือ่ตอบ

สนองความตอ้งการ องประชาชน ง่เปน ร้บัสาร ทีม่คีวามนยิม นการค้นคว้า า อ้มล านทางอุปกร ์ รส้าย ง่เวบ ต์

แบบ Res onsive จะสามาร แส ง ล ้ ี นทุกอุปกร ์ และทุก นา น้าจอ ท้ายที่สุ ประชาชนยอมจะมีความ ง

อ จ นการ ช้เวบ ต์ าน ทรศั ท์มือ ือ และจะกลับมา ช้งานอีก

 การศก าชิ้นนี้ ช้ประเ น นเรื่อง  การรับ Res onsive esign มา ช้  การจั วางตาแ นงเมนตาง ้ ช้

งานงาย และ  การมีปริมา ้อมลที่เ มาะสม มา ช้ศก าเวบ ต์ อง นวยงานราชการจานวน  เวบ ต์ จากการ

ศก า บวา เวบ ต์ นวยงานราชการ ทยมีการ ช้ Res onsive esign แล้ว 8  เวบ ต์ คิ เปนร้อยละ  น

ะที่เวบ ต์ที่เปน Res onsive esign แล้วนั้น เกินคร่งนง ร้อยละ 8  ยังมีการ ส ้อมล าวสารที่ มเกี่ยว ้อง และ

มีปริมา มากลง ป นเวบ ต์ ยเวบ ต์ที่มีการ ช้ Res onsive esign อยาง ีเยี่ยมมีเ ียง  เวบ ต์ คิ เปนร้อย

ละ  องเวบ ต์ที่ ช้ศก าทั้ง ม

 o o ing to Thai and atest economic mode  ca ed Thai and  Res onsive We  esign 

is necessar  for a  government e sites in order to achieve the said economic mode  and fu  the 

need of information for Thai eo e  The main oint is Thai eo e no ada s refer to use mo i e 

internet to search and ro se the information from the e site  hich res onsive e site is e a e 

to erfect  dis a  the e site in an  kind of mo i e device and ever  screen si e  As a resu t  the 

users i  e grati ed  mo i e e site using e erience and return to use the e site again

 The stud  as made to  government e sites  focusing on  Res onsive e  design 

ado tion  as  avigation of the e sites and  Pro er and re evant content  The stud  as found 

that 8  government e sites im emented ith res onsive design  o ever  from those 

im emented e sites  8  of them roviding unnecessar  and too much content in their e site  

n   of the government e sites as c assed as a great res onsive design e sites

 

 อาจารย์ประจา ค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม

ความสาคั องป หา

 นปจจุบันอินเทอร์เนตนับเปนเครือ าย ้อมล

าวสารที่ ที่สุ น ลก ่งทา น้าที่เชื่อม ยง ้อมล

าวสารตาง ทัว่ ลก นรปแบบ ร้ รมแ นกลาวคอื ร้ อ้

จากั ทัง้ นเร่ือง องระยะทาง และเวลา ace Time   

้ ชอ้นิเทอรเ์นตสามาร ช้อนิเทอรเ์นตที่ น เม่ือ ก  ้

จนทา ้ประชากรทั่ว ลกตาง ้ความสน จ และนิยม ช้

อนิเทอรเ์นตเปนอยางมาก มวาจะเ ือ่ความบนัเทงิ เป

รับ าวสาร ช้ นการทางาน ทา ุรกิจ รือแม้แต ช้

อนิเทอรเ์นต นกจิวตัรประจาวนัทัว่ ป ว้ยจุ เ นตาง

เ ลานี้ทา ้ปจจุบันมี ้ ช้อินเทอร์เนตมากกวา  

ลา้นคนทัว่ ลก มากเกนิคร่งนง องประชากรบน ลก ย

นปคศ   ที่ านมามี ้ ช้อินเทอร์เนต น้า มเ ิ่ม

้น ง  ล้านคน 

 เวบ ต์  We site  ือเปนสื่อสาคั อยาง

นง่ทีท่า อ้นิเทอรเ์นต ร้บัความนยิม กลาวคอืเวบ ต์

สามาร แส ง ้อมล าวสารออกมา นรปแบบทั้ง

้อความ า  และเสียง ่งสามาร รวมจุ เ น องสื่อ

ประเ ทตาง นอ ีต Traditiona  edia  อยางสื่อสิ่ง

ิม ์ ทรทัศน์ และวิทยุ ้ทั้ง ม  และยังมีจุ เ น อง

เรือ่งความ ร้ อ้จากั นเรือ่ง อง  ace Time อกี ว้ย 

ทา ป้จจบุนัเวบ ตเ์ปนสือ่ทีน่ยิมกนัอยางกวา้ง วาง ง่

บทบาทการเปนสื่อ องเวบ ต์นั้นเ ิ่มมาก ้นเรื่อย น

ปจจุบัน จนทา ้ปจจุบัน ้ ช้ รือ ้รับสารนั้นเป รับสื่อ

อินเทอร์เนตมาก ง  ชั่ว มงตอวัน น ะที่เป รับสื่อ

แบบ Traditiona  edia เ ียง  ชั่ว มงเทานั้น 

 นอ ีตนั้นเวบ ต์ ม ้เปนอยางที่เราเ น น

ปจจุบัน มีการ ั นาตั้งแตการแส ง ลแบบ รรม ามี

เ ียง ้อความล้วน นยุคแรก กอนจะมีการ ั นาตอมา

เปนลา ับทั้งการมี า ประกอบ มี า เคลื่อน ว มีลก

เลนตาง มากมายเกิ ้น นเวบ ต์ตามลา ับ ่ง นยุค

แรกนั้นเวบ ต์จะ กออกแบบ ยเน้น ปที่การ ช้งาน น

คอม วิเตอรเ์ปน ลกั เนือ่งจากการ ชอ้นิเทอรเ์นต นยคุ

นัน้ยงัตอ้งตอ านคอม วิเตอรเ์ทานัน้ ้ ั นาเวบ ต์จง

สามาร ส ้อมลที่เปน ้อความ รป า  และ า

เคลื่อน วตาง ้ตามแตเทค น ลยี องอุปกร ์

คอม ิวเตอร์ นยุคนั้น จะสนับสนุน ตัวอยางเชน นยุค

นง่มกีาร ส ลป์ระเ ท ash นเวบ ตก์นัอยางแ ร

ลาย เ ราะเปน ล์ที่เ ิ่มลกเลนตาง นการแส ง

้อมล นเวบ ต์ ้เปนอยาง ี แม้จะเปน ล์ที่มี นา

และ ชเ้วลา นการ าย อน อ้มลสง แตคอม วิเตอร์

นยุคนั้นกสามาร ล ล์ประเ ทนี้กัน ้อยาง มมี

ป า ้ ั นาเวบ ต์จงนิยม ส ล์ ash ลง ป น

เวบ ต์

 ตอมาการ ช้อินเทอร์เนต านอุปกร ์ ร้สาย 

รือที่เรียกกันวา o i e nternet ยเ าะการ ช้

าน ทรศั ท์มือ ือเริ่มเปนที่นิยมกันมาก ้น ยปจจัย

ลักที่สนับสนุนการ ช้ o i e nternet ังกลาวคือ

เครือ าย ร้สาย อง ้ ้บริการมีการ ั นากันอยางตอ

เนื่อง และ นสวน องเครือ าย ร้สายกมีการ ั นาทาง

เทค น ลยีกันอยตลอ ต้ังแตระบบ  ลเรียงกันมา

จน ง  นปจจุบัน นอกจากนี้อุปกร ์ ร้สาย อยาง

ทรศั ทม์อื อืนัน้กมกีาร ั นาทาง า้น ard are มา

ยตลอ  จนทา ก้าร ชอ้นิเทอรเ์นต านอุปกร ์ รส้าย

นั้ น มแตกตางจากการ ช้อิน เทอร์ เนต านทาง

คอม ิวเตอร์แตอยาง  จากเ ตุ ล องการ ั นาทาง

้าน o i e nternet และอุปกร ์ ร้สาย ังกลาวนี้

ทา ้เราสามาร าย อน ้อมล านอินเทอร์เนต และ

เ ้า ปเยี่ยมชมเวบ ต์ตาง กัน ้อยางรว เรวเทาเทียม

กับการ ช้อินเทอร์เนต านทางคอม ิวเตอร์แบบปกติ

 ล องความ นิยมนั้ นทา ้ จ านวน ้ ช้

อินเทอร์เนต านทางอุปกร ์ ร้สายนั้นเ ิ่ม ้นอยาง

รว เรว ่งทาง We Are ocia  ิจิทัลเอเยน ี่ และ 

ootsuite  ้ ้บริการระบบจั การ ocia  edia 

และ arketing o utions ้รวบรวมส ิติการ ช้งาน

อินเทอร์เนตทั่ว ลกประจาป คศ   บวาจาก

ประชากรทั่ว ลกประมา   ันล้านคนนั้น ยเ ลี่ยมี

การ ช้อินเทอร์เนต านทาง ทรศั ท์มือ ือ ยเ ลี่ยทั้ง

ลกสง ง  สา รับประเทศ ทยนั้นมีการ ช้

อินเทอร์เนต านทาง ทรศั ท์มือ ือสง ง  ล้านคน 

จากประชากรทัง้สิน้  ลา้นคน ทีน่าสน จกวานัน้คอืคน

ทย ช้เวลาเ ้าอินเทอร์เนต าน ทรศั ท์มือ ือ ยเ ลี่ย

น  วันเปนเวลา  ชั่ว มง  นาที ่งเปนจานวนที่สง

ที่สุ น ลก

ลกระท อง ที่มีตอเว ต

  การเติบ ตแบบก้าวกระ องอินเทอร์เนต

ทา ้เกิ เวบ ต์ตาง ้นอยางมากมาย จนทา ้ ้อมล

าวสาร นเวบ ต์นั้นมีจานวนม าศาล เกิ การแ ง ัน

ระ วางเวบ ต์ นเชงิ รุกจิ เ ือ่ าราย ้ ก้บั นวยงาน
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องตนเอง ท้ายที่สุ ้ ช้อินเทอร์เนตจงมี อกาสเลือกที่

จะ ช้เวบ ต์ที่ ก จตนเองมากที่สุ  กลาวคือสามาร

สนองตอบตอความตอ้งการ อ้มล าวสาร อง ้ ช้ เ้ปน

อยาง ี จน ้ ช้เกิ ความประทับ จและกลับมา ช้ ม

เรื่อย  ่งเวบ ต์กจะ ้จานวนเ ้าชมที่สง ้นจนนา ปส

ลลั ทเ์ชงิ รุกจิ เชนการ าย า การเกบคาสมาชิก

ล  จากเ ตุการ ์ ังกลาวนั้นสอ คล้องกับแนวความ

คิ อง ชแรมม ์ hramm   ที่ ก้ลาว วว้า ้ ชส้ือ่

จะ ชค้วาม ยายามนอ้ยทีสุ่  แตสามาร บรรลเุปา มาย

องเ า ้ ีที่สุ  

 เวบ ต์ ่งเปนสื่อยุค มนั้น ตางจงต้อง าเนิน

งาน ย ที่ความต้องการ อง ้รับสาร รือ ้ ช้

อินเทอร์เนตเปนสาคั  ั่งจะเ น ้จากวิวั นาการ อง

เวบ ตจ์ากอ ตีจน งปจจุบนัทีม่กีารปรบัเปลีย่นรปแบบ

น้าตา องเวบ ต์มา ยตลอ  มีการจั วางเมนตาง

้ ช้งานงาย We  avigation  มีชอง ้ สคาค้นเ ื่อ

้ ช้จะ ้ค้น าสิ่งที่ตนเองต้องการ ้ทันที รือมีลกเลน

ตาง ทัง้ า และเสยีง นเวบ ต์ องตนเ ือ่ทีจ่ะมั จ ้

้ ช้กลับมา ช้บริการอยเรื่อย

 นสมัยยุคที่ o i e nternet เริ่มเปนที่นิยม

นั้นเวบ ต์ตาง ก ้จั ทาเวบ ต์ องตนเอง ้เปนรป

แบบสา รับการเ ้า านทาง ทรศั ท์มือ ือ รือเรียกวา 

o i e ite ง่ นยคุนัน้การออกแบบเวบ ตจ์ะ กแบง

ออกเปน  รปแบบอยางชั เจนคือ  เวบ ต์แบบปกติ

ที่ ช้ นคอม ิวเตอร์ และ  o i e ite ที่เปนเวบ ต์

สา รับ ช้ น ทรศั ท์มือ ือ ่งการเ ้าเวบ ต์ นยุคนั้น 

มกัมตีวัเลอืก ้ ้ ชค้ลกิวาจะเ า้ ปชมเวบ ต์ นรปแบบ

 รือมีการตอบสนองเชื่อม ยง ปยัง น้าเวบ ต์ที่ ก

ต้องแบบอัต นมัติตามแตอุปกร ์ที่ ้ ช้เ ้าชมเวบ ต์

 อยาง รกตามการท่ีต้องออกแบบเวบ ต์เปน

สองแบบ และการที่ ทรศั ท์มือ ือ และอุปกร ์ ร้สาย

ตาง มีความละเอีย น้าจอที่แตกตางกัน และ ro s

er ที่ ชเ้ า้ชมเวบ ตม์กีารแส ง ลที่ มเ มอืนกัน ทา ้

้ ั นาเวบ ต์ นยุคนั้นต้อง บกับความยากลาบาก 

และ ชท้รั ยากรทางบคุลากรเปนจานวนมาก ตอ้งมกีาร

ท สอบเวบ ต์ นอุปกร ์ ร้สายเกือบทุกระบบป ิบัติ

การ eration stem   ทุก We  ro ser 

และแทบจะทกุ นา นา้จอ ลกั องอปุกร ์ รส้าย น

ยุคนั้นการ ั นาเวบ ต์ ้นมา  เวบ ต์อาจต้อง ช้

บุคลากร ลายสิบคนเลยทีเ ียว

นวความคดิการออก เว ต

 นยุคปจจุบันเปนยุค องอุปกร ์ ร้สายอยาง

แท้จริงนั้น ทา ้การออกแบบเวบ ต์ ้เปลี่ยนมุมมอง

การออกแบบ ม ยนักออกแบบจะย ลักการ

ออกแบบเ ื่อแส ง ล น ทรศั ท์มือ ือ รืออุปกร ์ ร้

สายกอนเปนอับ ับแรก รือที่เรียกกันวา o i e 

irst  เนื่องจาก ้ ช้ตางเ ้าชมเวบ ต์ านทาง ทรศั ท์

มือ ือแทบทั้งสิ้น จากเ ิมที่ย เอาความสวยงามและ

ความต้องการ องเจ้า องเวบ ต์กอน ่ง นเชิง

นิเทศศาสตร์แล้วอาจกลาว ้วาการออกแบบเวบ ต์ ้

เปลี่ยนจากการย เอาความต้องการ อง ้สงสารมากอน 

ทีมทาเวบ ต์  มาเปนการตอบสนองความต้องการ อง

้รับสาร รือ ้ ช้เวบ ต์ ท่ีปจจุบันนิยม ช้เวบ ต์ าน

ทาง ทรศั ทม์อื อืเปน ลกั ง่สอ คลอ้งกับแนวคิ อง

กลุม ses and rati cation 

 อี าน มาร์คอทท์ than arcotte  นับเปน

คนแรกที่ ้บั ัติคาวา Res onsive esign ้น ลัง

จากทีเ่ าเ ยีนบทความชือ่วา A ist A art  ง่ เกีย่ว

กับการ เปลี่ ยนแปลงที่ ร ว เรว องอุปกร ์ทาง

อินเทอร์เนต ทั้ง นเรื่อง อง ระบบป ิบัติการ  ro ser  

นา นา้จอ รวม ป งการสามาร ลกิ ปมา อ นา้จอ 

creen rientation  จนทา ก้ารออกแบบเวบ ต์ ย

แยกตามลัก ะ องอุปกร ์ ังกลาวนั้นแทบเปน ม ้ 

่งอี าน ้เสนอแนวความคิ นการออกแบบเวบ ต์ที่

ยื ยนุ และสามาร เปลีย่นแปลงรปแบบการแส ง ล ้

ตาม นา อง น้าจอจะเปนทางออกที่ ีและยั่งยืนที่สุ

 แนวความคิ การออกแบบเวบ ต์แบบ Re

s onsive esign รอื Res onsive We  esign มกั

เรียกยอวา RW  นั้น คือการออกแบบเวบ ต์เ ียงครั้ง

เ ียว แตสามาร นา ปแส ง ล นอุปกร ์ที่มี นา น้า

จอ และลกั ะอืน่ ทีแ่ตกตางกนั  ้ ยเวบ ตจ์ะปรบั

รปแบบการแส ง ล ้เ มาะสมกับอุปกร ์ อง ้ ช้เอง

มวาจะเปนคอม วิเตอรแ์บบตัง้ ตะ รอือปุกร ์ รส้าย

ประเ ทตาง  ย ้ ช้ มต้องคลิกเลือก รือ ช้ความ

ยายาม นการปรับแตงอุปกร ์ องตนเอง 

 ทั้งนี้ ้เ ียน ้ศก า ลักการออกแบบเวบ ต์

แบบ Res onsive esign ที่ กต้อง านแ ลง ้อมล

ตาง  และ ้สรุปออกมาเปนประเ น ังนี้ 

  ความยื ยุน นการแส ง ล e i e  

สวนที่เปนจุ เ น อง Res onsive esign นั้น นา

อนท์  า  และ อความต้องสามาร เปลี่ยนแปลง

นา และการจั วาง a out  ตาม นา น้าจอ ้

อยางเ มาะสม ยจะ มมีการย การแส ง ลที่เปน 

Co umn แบบตายตัว

  ชง้าน ง้าย as  avigation  เนือ่งจาก

ตกิรรม อง ้ ช้ นัมาเ า้เวบ ต์ านทาง ทรศั ทม์อื

อื เมนตาง  และการ ชง้าน นเวบ ต์ตอ้งสามาร คลกิ 

รอื มิ ์ อ้ยางสะ วก มี นา องปมุตาง ที่ มเลกจน

เกนิ ป และอาจตอ้งคานง งการก ควบคมุตาง  ว้ยมอื

เ ยีง า้งเ ยีว ย มมเีมาส์ รอือปุกร อ์ืน่ ชวย นการ

ควบคุม

  ้ ้อมลเทาที่จาเปน n  ecessar  

Content  การเ ้าเวบ ต์ านทาง ทรศั ท์มือ ือที่มี

ความจากั อง นา น้าจอ และความเรว นการ ช้

อินเทอร์เนตนั้น าก ้อมลที่เปนทั้ง า และ ้อความ มี

ปริมา มากเกิน ปจนทา ้ ล ้อมล ้ช้า รือ ้อมล

ที่ ้รับสารต้องการ าอยนั้นอยลกเกิน ป ้ ช้ยอม ม

อยากกลับมา ช้เวบ ต์อีก 

 ล องการที่การออกแบบเวบ ต์แบบ Re

s onsive esign นัน้ ทา ค้วามนยิม นการเ า้เวบ ต์

านทาง ทรศั ท์มือ ือ รืออุปกร ์ ร้สายอื่น เปนที่

นยิมมาก ปอีก กลาวคอื ้ ชส้ามาร ช้ ทรศั ทม์อื อืทีม่ี

ติ ตัวอยเ ้า ปค้น า ้อมล ้ทันที ย ลที่ ้รับนั้น ม

แตกตางจากการ ช้คอม ิวเตอร์ตั้ง ตะเ ้าชมเวบ ต์แต

อยาง  นสวน องเวบ ตเ์องนัน้สามาร ล ัน้ตอนการ

ทางาน ้เปนอยางมาก ง ลที่เ นชั ที่สุ คือการล

ต้นทุน นการจ้าง นักงานมา ั นาเวบ ต์ ัง า ที่ 

า ที่  การออกแบบเวบ ต์

ตามแนวคิ  Res onsive esign

น ง น ทย

 จากตวัเล องจานวน ้ ชอ้นิเทอรเ์นต น ทยที่

ก้ลาว ปตาม า้งตน้นัน้ ทาง าครั อง ทยกเ นความ

สาคั องอินเทอร์เนต และเวบ ต์มา ยตลอ ังจะ

เ น ้จากการมีการกลาว งสื่ออินเทอร์เนต นแงมุม

ตาง านทางแ น ั นาเศร กิจ และสังคมแ งชาติ

มา ยตลอ

 นแ น ั นาเศร กิจและสังคมแ งชาติ บับ

ที่  ้มีการกา น กรอบน ยบาย T  ชวงป ศ  

   ่ง ้ระบุกลยุท ์ นการ ั นาที่สาคั   

้าน ้วยกัน ้แก overnment  Commerce  

ndustr  ducation และ ociet  ่ง นสวน อง 

overnment นั้น สามาร แบง ้เปน  ประเ ท ังนี้ 

  าครั ตอ าค รุกจิ  เปนรปแบบการ

้บริการ อง าครั บาลตอ าค ุรกิจ ย าค ุรกิจ

สามาร คน้ า อ้มล รอืทา รุกรรม านทางเวบ ต ์ อง

นวยงานรั ้ 

  าครั ตอประชาชน C  ประชาชน

สามาร ช้บริการค้น า ้อมล รือ าเนิน ุรกรรม ย

านทางเวบ ต์ อง นวยงานรั ้

  าครั ตอ าครั ว้ยกนั  เปนรปแบบ

การทางานที่แตละ นวยงาน น าครั สามาร แลก

เปล่ียน ้อมลตาง านทางระบบเครือ ายสารสนเทศ 

ยมีการเชื่อม ยงระบบเครือ ายสารสนเทศระ วาง

นวยงาน องกระทรวงตาง เ า้ ว้ยกนั รวมทัง้การเชือ่ม

ยง ปที่ นวยงานระ บัทอ้ง ิน่ ทัง้นีเ้ ือ่ล ระยะเวลา น

การแลกเปลี่ยน ้อมล องทางราชการ และเ ิ่ม

ประสิท ิ า นการทางาน

  าครั ตอ นกังาน นสงักั   นกังาน

นสังกั กระทรวง ทบวง กรม กอง ตาง สามาร ค้น า

้อมลที่ต้องการ าย น นวยงานสังกั องตนเอง ้ 

ทา ้เกิ ความสะ วกรว เรวและเ ิ่มประสิท ิ า น

การทางานมาก ้น

 จากประเ ท อง overnment ท้ัง  

ประเ ท เราจะเ น ้วาเวบ ต์เปนกลจักรที่สาคั น

การ ับเคลื่อนแ ย ั นาเศร กิจ บับนี้ ่งตอมา น

ยคุปจจบุนั วนัที ่8 มนีาคม  ลเอกประยทุ  ์จนัทร์

อชา นายกรั มนตรี ้กลาวปา ก า ิเศ  รั บาล

ิจิทัล กุ แจสประเทศ ทย  นงานสัมมนา วิสัย

ทัศน์รั บาล ิจิทัลประเทศ ทย  Thai and igita  
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overnment ision    ยสาระสาคั

องแ น ั นารั บาล จิทิลั องประเทศ ทย ก้ลาว ง

นอีก  ป ้าง น้าวา าครั ทยจะยกระ ับสการเปน

รั บาล ิจิทัลที่มีการบร าการระ วาง นวยงาน มีการ

ทางานแบบอัจ ริยะ ้บริการ ยมีประชาชนเปน

ศนยก์ลาง และ บัเคลือ่น เ้กิ การเปลีย่นแปลง อ้ยาง

แท้จริง ยอยบน ื้น าน อง  ่งแ น ังกลาวมักเรียก

ยอ  วา  Thai and 

  การบร าการเชื่อม ยง ้อมลและการ

าเนินงานรวมกันระ วาง นวยงาน overnment 

ntegration  

  การนาเทค น ลยแีละอปุกร ์ จิทิลัมาสนบั

สนุนการป ิบัติงาน ้วยเทค น ลยี ิจิทัลที่เ มาะสม 

mart erations  

  ประ ยั  และคุม้คา การยกระ บังานบรกิาร

าครั ้ตรงกับความต้องการ องประชาชนที่

เปลี่ยนแปลงอยตลอ เวลา Citi en centric ervices  

  การ ับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสรั บาล

ิจิทัล นทุกระ ับ องบุคลากร าครั  ่งรวม ป งการ

เปลี่ยนแปลงองค์กร น ั้นตอนการทางาน เทค น ลยี 

และก ระเบียบ riven Transformation

 

 จากแ น ั นารั บาล ิจิทัล ้างต้น จะเ น ้

วามีการกลาว งการบริการ อง าครั ้ตรงตามความ

ต้องการ องประชน เน้นการ ช้งบประมา ม ุมเ อย 

และการ ช้เทค น ลยีที่เ มาะสม นการป ิบัติงาน ่ง

สอ คล้องกับยุค อง o i e nternet นปจจุบัน ที่

ประชาชนนยิม ช้ ทรศั ทม์อื อื รืออปุกร ์ รส้ายอืน่

เ ้า ปค้น า ้อมล านทางเวบ ต์มาก ้น กอปรกับการ

ที่มีแนวความคิ  Res onsive esign ที่ทา ้การเ ้า

เวบ ต์ านทางอุปกร ์ตาง ทา ้งาย และเวบ ต์เอง

ก ช้งบประมา นการ าเนินงานที่ล ลงนั้น ้เ ียนคิ

วาการท่ี นวยงาน าครั จะทาตามวสิยัทัศน์ องรั บาล

นการจะก้าว ปส ทยแลน ์  นั้นจะต้องตอบสนอง

ความต้องการทาง ้อมล าวสาร านทางสื่อ ิจิทัล อง

ประชาชน ้ตรงจุ  ่งการ ช้แนวความคิ ออกแบบ

เวบ ต์แบบ Res onsive esign นั้นเปนสิ่งจาเปนที่

จะทา ้ประชาชนสามาร เ ้าเวบ ต์ ้อยางสะ วก

สบาย นสวน องรั บาลเองกจะ ชเ้ทค น ลยทีีเ่ มาะสม

ตามยุคสมัย และล งบประมา แ น ิน นการ แล

เวบ ต์ ้อยางม าศาล ่งจะทา ้รั บาลบรรลุตาม

แ นการ ั นา ังกลาว ้ ยงาย

อ เ ตการศก า

 จากการที่ ้อมล าวสาร นอินเทอร์เนตนั้นมี

จานวนมากมายม าศาล จนทา ้ ชอ้นิเทอรเ์นต รอื ร้บั

สารยุค ม ต้องที่มีความกระตือรือร้น Active  นการ

า ้อมล าวสาร านทางเวบ ต์ตาง ตลอ เวลา ่ง

สอ คล้องกับท ี องกลุม ses and rati cation 

ที่ ร้บัสารจะเลอืก ชส้ือ่ ยคา วงั ลทีต่นจะ ร้บัจาก

การ ช้สื่อนั้น  ย ้เ ียนจะ ช้ ode  การวิเคราะ ์สื่อ 

ย เอาความต้องการ อง ้รับสารเปนสวนสาคั

 ทั้งนี้ ้เ ียนมีความสน จวาเวบ ต์ อง นวย

งานราชการ ทย นปจจุบันนี้ ้ ั นา ้อย นรปแบบ

อง Res onsive esign แล้ว รือ ม ากมีการ ช้แนว

ความคิ งักลาวแลว้ เวบ ตท์ี่ ชม้กีารรบั Res onsive 

esign มา ช้ ้อยาง กต้องมากน้อยเ ียง ร ยจะ

ศก า ตามประเ น ังตอ ปนี้

  เวบ ต์ นวยงานนั้น ้ ช้การออกแบบ 

Res onsive esign แล้ว รือยัง

  การจั วางเมนตาง มีความเ มาะสมมาก

น้อยเ ียง ร as  avigation

  ้อมล นเวบตอบสนองความต้องการ อง ้

ช้มากน้อยเ ียง ร ecessar  Content  ย ทั้งแง

มุมความเกี่ยว ้อง องเนื้อ า และปริมา องเนื้อ า

 เ้ ยีน ช้ นา้รวมเวบ ต์ อง นวยงานราชการ

ทย องกรมประชาสัม ัน ์ htt rd go th

main h ename inks gov  เปนจุ เริ่ม นการ

ศก า และ ้ค้นคว้า าเวบ R  เ ิ่มเติม นกร ีที่ R  

มสามาร เ ้า ้ รือ ม ช ้อมลลาสุ  รวม ง นวยงาน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ รือสังกั ม ทั้งนี้ ้เ ียน ้ตั

นวยงานที่ มสามาร า อ้มลเวบ ตอ์นัปจจบุนั  ้และ

นวยงานที่ มมีเวบ ต์เปน องตัวเอง ากแตเปนเ ียง

เ จยอย อง นวยงานที่ตนเองสังกั อยออก ป นท้าย

ทีสุ่ เ้ ยีน เ้วบ ต์ อง นวยงานราชการ ทยมาศก า

ทั้ง ม   เวบ ต์ ตามที่ ้แนบมา น าค นวชนี้  

 การศก าทา ยการเ ้า ปยังเวบ ต์ ังกลาว

ทุกเวบ ต์ านทางคอม ิวเตอร์ าน ro ser แบบ 

oog e Chrome  ทรศั ท์มือ ือ iPhone  iPad 

Ta et รุน iPad  และ ทรศั ท์มือ ือ amsung  

dge ทั้งนี้เ ื่อ ้การแส ง ล นเวบ ต์นั้น ลาก ลาย

้มากที่สุ ทั้งระบบป ิบัติการ และ นา น้าจอ

 การรายงาน ล เ้ ยีนรายงาน ลการศก าตาม

ประเ นทัง้  ประเ น ยรายงาน ลจานวนความ ี่ อง

เวบ ต ์และนาความ ีม่าคิ เปนจานวนรอ้ยละ เม่ือเทยีบ

กบัจานวนเวบ ตท์ี่ ้ ชศ้ก าทัง้ ม  ง่ เ้ ยีน น้า ล

ังกลาวมาวิเคราะ ์ตอ ป นอกจากนี้ ้เ ียนยังรายงาน

ลการศก าที่เกี่ยว ้องอื่น ที่ บระ วางการทาการ

ศก า ้วย

ลการศก า

 จากการศก า บวาเวบ ต์ นวยงานราชการ

ทยมีการ ช้ Res onsive esign แล้ว 8  เวบ ต์ จาก

จานวนเวบ ต์ที่ ช้ศก าทั้ง ม   เวบ ต์ คิ เปน

รอ้ยละ  ย นวยงานสงักั กระทรวงวทิยาศาสตร ์

และเทค น ลยมีกีาร ช ้Res onsive esign ทัง้ ม  น

ะที่ นวยงานสงักั กระทรวงการตางประเทศ มมกีาร

ช้ Res onsive esign เลย

 นสวนการจั วางเมนเ ือ่ ้ ชบ้รกิาร ง้ายนัน้ 

้ศก า ้ ความชั เจน นการงาน านอุปกร ์ ร้สาย

เปน ลัก สามาร คลิกเ ้า ปค้นคว้า า ้อมล ้งาย าน

ปุม utton  ที่ชั เจน การมีชอง earch เ ื่อ ช้ค้นคว้า

า อ้มล ท้นัท ีรวม งการจั วางทีท่า ้ ชง้านเวบ ต์

้อยางสะ วกนั้น การศก า บวามีเวบ ต์ อง นวย

งานราชการ ทยทา as  avigation ้อยางมี

ประสิท ิ า จานวน 8 เวบ ต์ คิ เปนจานวนร้อยละ 

 จากจานวนเวบ ต์ที่เปน Res onsive ทั้ง ม  8  

เวบ ต์ 

 ป าที่ ้ศก า บคือเวบ ต์ นวยงาน

ราชการ ทย มัก ช้ปุมที่มี นา เลก รือ ส ้อความที่

เยอะจนเกิน ปจนทา ้ ้ ช้ มร้วาจะต้องคลิกตรง น

เมื่อเ ้าเวบ ต์ านทางอุปกร ์ ร้สายที่มี นา น้าจอ

เลก รวม งเวบ ต์ ลายเวบยังมีการจั เรียงเมนท่ี

กระจั กระจาย มเรียงลา ับความสาคั องลิงก์ ้ ี

 สวนสุ ท้าย นเร่ืองปริมา  และความสาคั

อง ้อมล นเวบ ต์นั้น ้ศก า ้สารวจ วา นวยงาน

นัน้ ้ สเนือ้ าทีเ่กีย่ว อ้งกบั นวยงานตน รอื ม และ

เปน ้อมลที่ ้รับสารต้องการเ ้ามารับ ้อมล รือ ม 

นอกจากนี้ ้ศก า ้ วาจานวนปริมา อง ้อความ 

และ า จะตอ้ง มมากจนเกนิ ปจนลาบาก นการ ชง้าน

านมือ ือที่มี นา น้าจอเลก รือการ าวน์ ล

้อมล าน o i e nternet จนทา ้แส ง ลช้า 

 การศก า บวามเีวบ ตที์่ ส อ้มล มเ มาะสม 

รอืเยอะจนเกนิ ปจานวน ง  เวบ ต ์คิ เปนรอ้ยละ 

8 จากเวบ ต์ที่เปน Res onsive ทั้ง ม  8  เวบ ต์ 

่ง ้อมล มเ มาะสมที่ บมากที่สุ คือการเ ยแ ร ล

การทางาน น นวยงาน รวม ง าว าย น นวยงานราช

การนั้น  จน มคานง งวัต ุประสงค์ อง นวยงาน และ

คานง ง ้ ช้ ่งเปนประชาชนที่เ ้ามา า ้อมล ตัวอยาง

เชน นวยงานท่ีต้ัง ้นมาเ ื่อ ้ความร้ ื้น าน ้านตาง

้กลับประชาชน แตกลับ มมี ้อมลความร้เ ยแ ร น

เวบ ต์ กลับมีแต าวการทางาน าย น นวยงานนั้น

เตม น้าเวบ ต์เปนต้น นอกจากนี้ ้อมล าวสารอื่น ที่

มากจนเกิน อ ี ที่ บเปนจานวนมาก ้แกการ ส งก์ชั่

นที่ มเ มาะสมกับเวบ ต์ Res onsive เชนตัวอัก ร

เคลือ่น ว า กระ รบิ า ลงิกต์าง ที่ มเกีย่ว อ้งกบั

นวยงาน และ า  ogo change ระ วาง นวยงาน

ราชการ ้วยกันเอง ที่ท้าย น้าเวบ ต์ ่งสิ่งเ ลานี้ล้วน

มตอบสนองความต้องการ อง ้รับสารที่เ ้ามาค้นคว้า

า ้อมล และทา ้เวบ ต์ ล ช้า เมื่อเ ้าชม านทาง

อุปกร ์ ร้สายอีก ้วย

 จากการศก าทั้ง  ประเ น ังกลาว มี นวย

งานราชการทีม่เีวบ ตท์ีม่กีารออกแบบครบ ว้นสมบร ์

ทั้ง  ประเ นกลาวคือมีการ ช้ Res onsive esign มี

การจั วางเมนและการเ า้ ง อ้มลตาง อ้ยางสะ วก 

และมี ้อมลที่นาเสนอ นเวบ ต์เปน ปอยางเ มาะสม

นั้น มีจานวนทั้งสิ้น  เวบ ต์ คิ เปนร้อยละ  อง

จานวนเวบ ต์ที่ ช้ศก าทั้ง ม   เวบ ต์ ตัวอยาง

เวบ ต์ที่ ี ้แก เวบ ต์ องกรมสรร ากร  กรม นสง

ทางบก  สานักน ยบาย และแ น ลังงาน  กระทรวง

า ชิย์  กรม ั นา รุกจิการคา้  สานกังานประกนัสงัคม 

และกระทรวงสา าร สุ ัง า ที่ 
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า ที่  เวบ ต์กรม ั นา ุรกิจการค้า ่งจั วาเปน Res onsive esign ที่ ี

 นอกจากประเ นที่ ช้ศก าทั้ง  ประเ นนี้ ้

เ ียนยัง บวาเวบ ต์ อง นวยงานราชการ ทย ลาย

เวบ ตท์ี่ อ้อกแบบเวบ ต์เปนแบบ Res onsive แลว้ 

แตกลบัมี นา้ ลกัทีย่งั ้ ้ ชเ้ลอืกวาจะเ า้ ปยงัเวบ ต์

แบบเ ิม ที่เ มาะกับการเ ้า านทางคอม ิวเตอร์ รือ

เวบ ต์แบบ Res onsive แบบ ม ทั้งที่จริงแล้ว นวย

งานนั้นสามาร มีแตเวบ ต์แบบ Res onsive เ ียง

อยางเ ียว ่งจะทา ้การ แลเวบ ต์สะ วกกวา และ

ประ ยั งบประมา มาก น้ ตวัอยางเวบ ต์ งักลาวเชน

เวบ ต์ องกรมชลประทาน กรมสรร ากร และ

สานักงานการป ิรปที่ ินเ ื่อเก ตรกรรมเปนต้น

ทสรปุ การรั มา ช นเว ต

องหนวยงานราชการ ทย

 จากการวิเคราะ ์สื่อเวบ ต์ อง นวยงาน

ราชการ ทย ย ชม้มุมองความตอ้งการ อง ร้บัสาร รอื

ประชาชนเปนสาคั นัน้ จะเ น ว้าเวบ ต์ องราชการ

คร่งนงยัง มเ นความสาคั องการนา Res onsive 

esign มา ช้ นเวบ ต์ ลที่เกิ ้นคือ การที่ o i e 

nternet เปนที่นิยม นประเทศ ทยจนประชาชน ันมา

เ า้เวบ ต์ านทางอปุกร ์ รส้ายกนัแทบทกุคนนัน้ เมือ่

ประชาชนอยากเ ้า ป า ้อมล าวสาร นเวบ ต์ อง

นวยงานราชการ ทย เวบ ตย์งั มสามาร แส ง ล าน

ทาง ทรศั ทม์อื อื อ้ยาง กตอ้ง ประชาชนยอม มเกิ

ความประทบั จ rati cation  จน มอยากกลบัมา ชอ้กี 

ses  ง่ ากรั บาลตอ้งการ แ้ น ั นาเศร กจิทัง้

นแ น อง overnemnt และ Thai and  ประสบ

ความสาเรจนั้น การ ลัก ัน ้เวบ ต์ อง นวยงาน

ราชการเปน Res onsive esign ทุกเวบ ต์เปนสิ่ง

สาคั เปนอยางมาก เ ื่อตอบสนองความต้องการ ้อมล

าวสาร องประชาชน านสื่อ ิจิทัลยุค ม และยัง

เปนการล งบประมา นการ แลจั การเวบ ตอ์กี ว้ย

 เชนเ ียวกับ นวยงานที่มีการนา Res onsive 

esign มา ช้แลว้นัน้ เ้ ยีนคิ วาป าสาคั คอื นวย

งานนั้น ยังคง มมองที่ความต้องการ อง ้รับสาร รือ

ประชาชนเปนสาคั  ้เ ียนยัง บวาเวบ ต์ ลาย

เวบ ต์เน้นการนาเสนอเ ียง าว าย น อง นวยงาน

ตนเอง เ ยแ รรป า  และ ้อมลการทางาน อง ้

น นวยงานแตเ ยีงอยางเ ยีว จนลมื ปวา นั กจิ ลกั

อง นวยงานคอือะ ร นวยงานราชการท้ัง ลายควรตัง้

คา าม ามตนเองวา ประชาชน รือ ้รับสาร เ ้ามายัง

เวบ ต์ อง นวยงานเ ื่อ า ้อมลอะ รมากที่สุ  เ ียง

เทานี้ นวยงานกจะทราบวาเวบ ต์ต้องมี ้อมล ้าน  

นาเสนอ นเวบ ต์บ้าง และต้องมีการจั วางเมนอยาง ร

เ ื่อ ้ประชาชนเ ้า ง ้อมล ังกลาว ้สะ วกที่สุ  จน

เกิ ความประทับ จ และกลับมา ช้อีก

 นอกจากนี้ เ้ ยีนยัง บวาเวบ ต์ อง นวยงาน

ที่มีวัต ุประสงค์ ลัก นการเ ยแ ร ้อมลที่ เปน

ประ ยชน์ ้กับประชาชน ลายเวบ ต์ เชน นวยงานที่

้ ้อมลทางการเก ตร ้อมลทางการแ ทย์ ้านตาง  

และ ้อมลเชิงวิทยาศาสตร์และสิ่งแว ล้อม ลาย ้าน 

ยัง มมีการนา Res onsive esign มา ช้ นเวบ ต์ ่ง

เปนเรือ่งนาเสยี ายเปนอยางมาก เนือ่งจากเวบ ตเ์ ลา

นีม้ี อกาส ชจุ้ เ น อง o i e nternet ท่ี มมอีปุสรรค

นเรื่อง องเวลา และส านที่ มา ช้ นการเ ยแ ร ้อมล

าวสารที่จาเปน ้กับประชาชนที่อาศัยอย น ิ่น ุรกัน

าร รอืตามตางจงั วั เ้ปนอยาง  ี ง่ าก นวยงาน

งักลาวมกีาร ั นาเวบ ตต์าม  ประเ นที่ เ้สนอ ป

ประชาชนกลุม ังกลาวจะสามาร เ ้ามา า ้อมล าน

ทางเวบ ต์ ้อยางสะ วกสบาย

อเสนอ นะ

 นเชงิการวจิยันัน้ จากแนวคิ การเิคราะ ส์ือ่ที่

มีการตั้งคา ามวารปแบบการจั การ ้านสื่อสารมวลชน

นั้นมีความจาเปนที่จะนาระบบ ้าราชการมา ช้มากน้อย

เ ียง ร จะ ช้ ้อยางมีประสิท ิ า รือ ม การ

วิเคราะ ์สื่อ แนวคิ และเทคนิค  กา จนา แก้วเท  ่ง

จาก ลการศก าจะเ นวาเวบ ต์ ลายเวบนั้นชอบเอา

เนือ้ าที่ มเกีย่วกบัวตั ปุระสงค์ ององค์กรเชนรป อง ้

บังคับบั ชามาแส ง น น้าเวบ ต์ รือจานวนเนื้อ า

ที่ มเกีย่ว อ้งกบัวัต ปุระสงค์ อง นวยงานมจีานวนมาก

นเวบ ต์นั้น การทาวิจัยเชิงคุ า เกี่ยวกับระบบการ

ทางาน นการทาเวบ ต์ าย น นวยงานราชการแตละ

นวยงานจงเปนเรื่องที่นาสน จเปนอยางมาก วา นวย

งานนั้น จะมีป า นการจั การและออกแบบเวบ ต์ 

าย ต้การบริ ารงานแบบราชการ รือ มอยาง ร

 สา รบั อ้เสนอแนะ ปยงั นวยงานราชการนัน้ 

้เ ียนเ นวา นวยงานราชการควรมีการศก าเวบ ต์

ที่ ทีี่ ร้ายงาน ปตาม า้งตน้ เ ือ่ทีจ่ะ ชเ้ปนตน้แบบ น

การ ั นาเวบ ต์ องตนเอง สา รบัรั บาลควรจะมกีาร

ประชุม ้ แลเวบ ต์ องแตละ นวยงาน เ ือ่ น้ ยบาย

และแนวทาง นการออกแบบเวบ ต์ ทั้งนี้เ ื่อ ้บรรลุ

ตามแ นงานที่ ต้ัง้ ว ้และจะทา ก้ารออกแบบเวบ ต์

เปน ป นทิศทางเ ียวกัน
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