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ประเทศเกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับในด้านการพลิกโฉมการให้บริการของ

รัฐจากรูปแบบเดิมสู่รูปแบบ e-government หรือรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับ

การให้บริการของภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้จากผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประจ าปี 2020 หรือ UN E-Government Survey 2020 ขององค์การสหประชาชาติ ประเภทดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Government Development Index: EGDI) ที่ได้จัดอันดับให้ประเทศเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก (คะแนน 

95.60%) ซึ่งเป็นรองเพียงประเทศเดียว คือ ประเทศเดนมาร์ก (คะแนน 97.58%) ในขณะที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ

ให้อยู่ในอันดับที่ 57 (คะแนน 75.65%) ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาบริการ e-government ของประเทศเกาหลีใต้พบว่า

มีหลากหลายบริการที่มีความน่าสนใจจึงอยากน าเสนอบริการดังกล่าวให้ผู้อ่านบทความนี้ได้ทราบกันดังต่อไปนี้ 

1. Mobile Voting System (mVoting) 

mVoting เป็นระบบที่เปิดโอกาสประชาชนที่อาศัยอยู่กรุงโซลสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมตัดสินใจ

เกี่ยวกับนโยบายที่ภาครัฐมีแผนการจะด าเนินการหรือประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมผ่านระบบ Application และ

เว็บไซต์ โดยประเด็นที่มีการสอบถามความคิดเห็นมีตั้งแต่ เรื่องการจัดเส้นทางการเดินรถของรถประจ าทาง การปรับปรุง

ห้องสมุดของเมือง การลดค่าเทอมของมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่การอนุญาตให้มีการสมรสของเพศเดียวกั น เป็นต้น ถึงแม้ว่า

การโหวตผ่านระบบ mVoting จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นช่องทางที่ส าคัญที่ประชาชนสามารถแสดงความ

คิดเห็นและน าเสนอข้อเสนอแนะให้กับผู้มีอ านาจตัดสินใจได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ภาครัฐสามารถด าเนินนโยบายและ

แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอีกด้วย 
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 2. Korea Safety Map 

 Korea Safety Map เป็นระบบที่รวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงในชีวิตประจ าวันที่อาจเกิดผลกระทบ

ต่อประชาชนในหลากหลายด้าน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดภัยพิบัติ อัตราการเกิดอาชญากรรม หรือความเสี่ยงด้าน

สาธารณสุข เป็นต้น และน ามาแสดงผลในรูปแบบแผนที่ผ่าน Application และหน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเช็ค

ข้อมูลและลดความเสี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแสดงผลที่ตั้งและเบอร์ติดต่อของสถานี

ต ารวจ สถานีดับเพลิง และโรงพยาบาลส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย 
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 3. Employment Information Platform (Work-net) 

 Work-net เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมเว็บไซต์ค้นหาและสมัครงานของทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 31 เว็บไซต์ไว้

ในที่เดียว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการหางาน และส าหรับภาคธุรกิจที่ต้องการประกาศรับสมัครคนเข้า

ท างาน โดยภายในเว็บไซต์สามารถค้นหาต าแหน่งงานได้ทั้งจากสถานที่ อายุ เงินเดือน และรูปแบบการจ้างงาน นอกจากนี้ 

Work-net ยังมีบริการข้อสอบต่างๆ กว่า 23 ชุด แบ่งเป็นข้อสอบส าหรับผู้ใหญ่ 13 ชุด และข้อสอบส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอีก 10 ชุด ที่ช่วยค้นหาความสนใจในอาชีพ และความถนัดต่างๆ เพ่ือช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่

เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ และยังมีบริการพิเศษส าหรับผู้หางานที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เช่น 

วีดีโอขั้นตอนการสมัครงาน วิธีการจัดท า Resume หรือการเตรียมตัวส าหรับการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น 
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 4. Welfare Information System (Bokjiro) 

 Bokjiro เป็นแฟลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลสวัสดิการของของภาครัฐ ทั้งรัฐบาลกลาง 347 หน่วยงาน และ

รัฐบาลท้องถ่ินอีก 6,000 หน่วยงาน ท าให้ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่ตนเองมีสิทธิได้รับ และสามารถ

รับทราบข้อมูลนโยบายสวัสดิการที่เพ่ิงเปลี่ยนแปลงได้ในทันที นอกจากนี้ ปัจจุบันระบบ Bokjiro ยังสามารถสมัครรับ

สวัสดิการของภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง 16 บริการ เช่น เงินสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร เงินสนับสนุนส าหรับใช้บริการ

สถานรับเลี้ยงเด็ก เงินสนับสนุนด้านการศึกษา และเงินบ านาญ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะขยายการสมัครรับ

สวัสดิการผ่านระบบออนไลน์อีกหลายบริการในอนาคต 
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จากบริการที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่าความส าเร็จของบริการ e-government ในประเทศ

เกาหลีใต้เกิดขึ้นจากปัจจัยส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การได้รับการสนับสนุนจากผู้น าของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 

และการมีแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ประการที่สอง การปรับแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการยกระดับการ

ให้บริการ และการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคขั้นสูงในบุคลากรภาครัฐจ านวนมาก ประการที่สาม การก าหนดระบบการ

ประเมินผล ที่ชัดเจนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือให้เกิดบริการ e-government ประการที่สี่ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากภาคเอกชน และประการสุดท้ายที่ส าคัญ

ที่สุด คือ การตั้งเป้าหมายให้บริการของภาครัฐต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการประชาชน

และพัฒนาขั้นตอนการใช้บริการที่ง่ายและสะดวกต่อประชาชนมากที่สุด  

ความส าเร็จในด้านการให้บริการ e-government ของประเทศเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดในระยะเวลาอันสั้น แต่

ผลของความพยายามของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 หรือเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา 

ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการที่จะยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้เป็นบริการในรูปแบบ e-government ประเทศ

ไทยควรมีการเริ่มด าเนินการในทันที และควรใช้แนวทางของประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ส าคัญในการพัฒนา

บริการ e-government ของประเทศไทย 
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