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บทคัดย่อ

	 ระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	

ขององค์การอย่างกว้างขวาง	และมบีทบาททีส่�าคญัต่อการบรหิารงานภาครฐัในปัจจบุนัในอันทีจ่ะส่งมอบ

บริการสาธารณะไปยงัประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ดงันัน้บทความชิน้นีจ้งึมวัีตถุประสงค์

เพื่อต้องการน�าเสนอถึงรูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐปัจจุบัน	 ทั้งนี้

เมื่อพิจารณารูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการส่งมอบบริการสาธารณะ

ปัจจบุนัแล้วพบว่า	มอียู	่4	รปูแบบคอื	การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	(Publishing)	หรือการให้ข้อมลูข่าวสาร	

(Information)	การให้บรกิารแบบมปีฏสิมัพันธ์	(Interaction)	การให้บริการแบบเชงิธรุกรรม	(Transaction)	

และการให้บริการแบบแปลงรูป	 (Transformation)	 โดยหน่วยงานภาครัฐของไทยได้มีการน�าระบบ

สารสนเทศมาใช้ในรูปแบบที่เรียกว่า	 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	 (Thailand	 e-Government)	 

เพื่อการให้การส่งมอบบริการสาธารณะไปยังประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	

ค�ำส�ำคัญ:	ระบบสารสนเทศ;	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ

* ได้รับบทความ:	11	กุมภาพันธ์	2562;	แก้ไขบทความ:	8	พฤษภาคม	2562;	ตอบรับตีพิมพ์:	12	มิถุนายน	2562		  

     Received:	February	11,	2019;	Revised:	May	8,	2019;	Accepted:	June	12,	2019  



226 Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 2 (April  - June 2019) 

Abstract

	 At	present,	information	systems	play	an	important	role	both	in	supporting	the	

various	operations	of	the	organization	and	in	the	current	public	administration	in	delivering	

public	services	to	the	people	efficiently	and	effectively.	This	article	is	intended	to	present	

the	 current	 forms	 of	 information	 systems	 application	 for	 public	management.	When	

considering	the	forms	of	information	systems	application	for	public	management	in	the	

delivery	of	public	services,	 there	are,	currently,	 four	 forms:	Publishing	or	 Information,	

Interaction,	 Transaction,	 and	 Transformation.	 The	 Thai	 government	 has	 introduced	 

information	 systems	 in	 a	 form	 called	 the	 Thailand	 e-Government	 to	 provide	 public	 

services	to	the	public	quickly	and	thoroughly.

Keywords: Information	Systems;	Information	System	for	Public	Management 

1.  บทน�ำ
	 กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกนับวัน

ยิ่งทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ	 

การเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ทางเทคโนโลยสีือ่สาร

หรือที่นิยมเรียกกันว่า	อินเตอร์เน็ต	เปรียบเสมือน

โลกไร้พรมแดน	(Thongchaona,	2017	:	205-220)	

ได้ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การท�าลายก�าแพงหรอืพรมแดน

ของการติดต่อสื่อสารลงไป	มนุษย์ในแต่ละซีกโลก

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในไม่กี่วินาทีการ

ถ่ายเทความรู้	 วัฒนธรรม	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	 การ

เรียนรู้	และพฤติกรรม	รวมถึงการติดต่อธุรกิจและ

ท�ากิจกรรมต่างๆ	รวดเรว็มากขึน้	(Boonlert,	2009	

:	109)	ซึง่อลัเฟรด	แธ๊ท	ไค	โฮ	(Alfred	Tat-Kie	Ho)	

แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา	 สหรัฐอเมริกาถึงกับได้

สะท้อนภาพให้เห็นว่า	 ระบบอินเตอร์เน็ตจะเป็น

เครื่องมือส�าคัญของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ

สมยัใหม่	โดยจะเข้ามาบทมบีาทในการเปลีย่นแปลง

พาราไดม์ของการท�างานแบบราชการเดิมหรือท่ี

เรียกว่า	Traditional	Bureaucratic	Paradigm	

	 ดังนั้น	 รูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศเพือ่การจัดการภาครัฐ	โดยมเีนือ้หาของ

บทความที่ครอบคลุม	 3	 ส่วนอันประกอบไปด้วย	

ส่วนแรกเป็นแนวคดิเก่ียวกบัระบบสารสนเทศและ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่วนที่สองเป็น 

รูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการภาครัฐ	 ส่วนที่สามกล่าวถึงการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐในรูปแบบ

ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	

2.  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศและ 
 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
 1.	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	

แม้ว่าตามรูปศพัท์แล้วจะมคีวามแตกต่างกนัค่อนข้าง
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มากก็ตาม	 แต่ทว่าทั้ง	 3	 ค�าก็มีความสัมพันธ์ 

ซึ่งกันและกัน	 โดยข้อมูลจะเป็นพื้นฐานส�าคัญให้

เกิดสารสนเทศ	ทั้งนี้ข้อมูล	สารสนเทศ	และระบบ

สารสนเทศดังนี้

	 	 1.1	 ความหมายของข้อมูล	 (Data)	

และสารสนเทศ	 (Information)	 ค�าว่าข้อมูล	 

ซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษว่า	Data	นัน้	มคีวามหมายว่า	

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์	โดยยังไม่ผ่าน

การประมวลผล	 และยังไม่มีความหมายในการ 

ใช้งานโดยผู้ใช้	 ซ่ึงข้อมูลจะมีลักษณะท่ีเป็นตัวเลข	

ตัวอักษร	ภาพ	และเสียง	ขณะที่ค�าว่า	สารสนเทศ	

หรือ	 Information	 หมายถึง	 ข ้อมูลที่ผ ่าน

กระบวนการจัดกระท�าหรือประมวลผลอย่างเป็น

ระบบ	(Organized	Data)	ด้วยวิธีการต่างๆ	

	 ดังนั้น	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 การจะได้มา 

ซ่ึงสารสนเทศจะต้องอิงอาศัยข้อมูลอย่างใกล้ชิด

นั่นเอง

 

 

 
ภำพที่ 1	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล	(Data)	และสารสนเทศ	(Information)

	 	 1.2	 ความหมายของระบบสารสนเทศ	

ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า	Information	System	

หรอื	IS	หมายถงึ	ระบบซึง่ใช้คอมพวิเตอร์ท�าหน้าที่

รวบรวม	ประมวลผล	จดัเกบ็	วิเคราะห์	และกระจาย	

สารสนเทศเพือ่วตัถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง	ระบบ

งานและระบบเอกสาร	การป้อนข้อมูลเข้า	(Input)	

มีข้อมูลออก	(Output)	และมกีระบวนการประมวล

ผลข้อมูล	 (Process)	 แต่ในอีกแง่หนึ่งระบบ

สารสนเทศในท่ีนี้จึงมีองค์ประกอบส�าคัญดังนี้คือ	

1)	ฮาร์ดแวร์	หรอืระบบคอมพวิเตอร์ท่ีกล่าวข้างต้น	

ท�าหน้าที่ในการป้อนและรับข้อมูลและสารสนเทศ	

ประมวลผลและจัดเก็บ	 รวมถึงการแสดงผลใน 

รูปแบบที่มนุษย์อ่านได้	2)	ซอฟต์แวร์หรือชุดค�าสั่ง	

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ซึ่งท�าให้ฮาร์ดแวร์

ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ	 

3)	 ฐานข้อมูล	 หรือระบบการจัดการไฟล์	 ตาราง	

ความสมัพนัธ์	จดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบเพือ่การ

สืบค้น	 4)	 เครือข่ายหรือระบบการเชื่อมโยง

คอมพิวเตอร์	ท�าหน้าที่ในการกระจายแลกเปลี่ยน

สารสนเทศ	 และทรัพยากรอื่นของระบบ	 5)	

กระบวนการประมวลผลหรือชุดค�าสั่ง	 ท�าหน้าที่ 

ในการน�าองค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดมาประมวล

ผลและแสดงผล	 และ	 6)	 คน	 ซึ่งท�างานกับระบบ	

ท�าหน้าที่ในการป้อนข้อมูลหรือใช้ข้อมูลที่ได้จาก

การประมวลผล	(Laohabutt,	2003	:	121)	ในขณะ	

ที่พิเชษฐ์	 สิทธิโชคสกุลชัย	 (Sittichoksakulchai,	

2011	 :	 6-7)	 ได้กล่าวสรุปว่า	 ระบบสารสนเทศ	

หมายถึง	 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ประมวลผลข้อมูล	 และสรุปผล	 เพ่ือให้กลายเป็น

สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต ่อผู ้ใช ้งาน	 ซ่ึงอาจ

ประมวลผลด้วยมอื	(Manual	System)	และระบบ

คอมพิวเตอร์	(Computerized	System)	ดังนี้
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ภำพที่ 2	ระบบสารสนเทศ	(Information	System)

	 สรุปได้ว่า	ระบบสารสนเทศ	(Information	

System)	 เป็นระบบที่แสดงความสัมพันธ์ของ 

องค์ประกอบต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวกับการจัดกระท�าหรือ

ประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 การกระจาย

ข้อมูล	การเก็บรวบรวมข้อมลู	ฯลฯ	ซึง่อาจเป็นการ

ประมวลผลด้วยมือ	(Manual	System)	หรือด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์	 (Computerized	 System)	

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน�าไปใช้ในการ

สนับสนุนการตัดสินใจขององค์การ

	 2.	 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพือ่การ

จัดการ

	 	 2.1	 ความสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ	 

กับการบริหารจัดการ	 (Management)	 เป็น 

กระบวนการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการน�า

ทรัพยากรต่างๆ	มาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด

เพือ่ให้บรรลผุลตามเป้าหมายของหน่วยงานรวมถงึ

สมาชิกทกุคนทีอ่ยูภ่ายในหน่วยงานนัน้ๆ	เมือ่พจิารณา	

ความหมายดงักล่าว	ท�าให้เห็นว่าการบรหิารจดัการ

จะประกอบไปด้วยทรพัยากทางการบรหิารทีส่�าคญั

อยู่	4	ประการดังนี้	(Chamaram,	2011	:	84)

	 	 	 2.1.1	 คน	(Man)	หมายถึง	คน

ทุกคนท่ีอยู่ในองค์การซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความ

ส�าคัญเป็นอย่างมากและเป็นส่ิงท่ีองค์การจะขาด

เสยีมไิด้ในทางการบรหิารจดัการมกีารใช้ระบบการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Resource	

Management)	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

(Human	Resource	Management)	 เพื่อให้คน

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม 

เป้าหมายขององค์การ

	 	 	 2.1.2	 เงิน	 (Money)	 หมายถึง	

งบประมาณเงินกู้ดอกเบี้ยเงินคงคลัง	ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ	 ของ

องค์การด�าเนินการต่อไปได้ด้วยดี

	 	 	 2.1.3	 วัสดุอุปกรณ์	(Material)	

หมายถึงวัตถุดิบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ

	 	 	 2.1.4	 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร	 

(Management)	 หมายถึง	 วิธีการบริหารจัดการ

องค์การอาจเรียกว่า	 หน้าที่ของการจัดการก็ได ้

ซึง่มอียูห่ลายวธิกีารด้วยกนัโดยทัว่ไปหน้าทีท่างการ

จัดการองค์การมี	 4	 ประการคือ	 1)	 การวางแผน	

(Planning)	 ประกอบด้วยการก�าหนดเป้าหมาย	

(Goals)	การก�าหนดกลยุทธ์	 (Strategy)	และการ

พัฒนาแผนย่อยเพ่ือให ้เกิดการประสานงาน
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กิจกรรมต่างๆ	 2)	 การจัดองค์การ	 (Organizing)	

การจัดองค์การจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าท�างาน	

(Staffing)	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นทางการเพ่ือ

ให้มัน่ใจว่าองค์การมพีนกังานทีม่คีวามสามารถงาน

ทุกระดับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว	 3)	 การน�า	 (Leading)	

ประกอบด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาการส่ังการ

การคัดเลือกช่องทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล

ที่สุดตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยความขัดแย้ง	และ	

4)	 การควบคุม	 (Controlling)	 เป็นกิจกรรมการ

ตดิตามผลและการแก้ไขปรบัปรงุสิง่ทีจ่าเป็นเพือ่ให้

เกดิความเชือ่มัน่ว่างานบรรลผุลตามทีไ่ด้วางแผนไว้

นอกจากนีย้งัมแีนวคดิอืน่ๆ	ทีน่่าสนใจ	เช่น	แนวคดิ	

POSLC	ซึ่งประกอบด้วย	การวางแผน	(Planning)	

การจัดองค์การ	 (Organizing)	 การจัดบุคคลเข้า

ท�างาน	 (Staffing)	 การน�า	 (Leading)	 และการ

ควบคุม	(Controlling)	เป็นต้น	

	 	 2.2	 ประเภทของระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ	 ระบบสารสนเทศเป็นกลไกส�าคัญ

ในการจัดการสารสนเทศในองค์การ	 เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ขององค์การภายใต้สภาพการณ์แข่งขันที่รุนแรง

และรวดเร็ว	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

นั่นเอง	ประกอบด้วย	4ประเภท	ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 ระบบสารสนเทศประมวล	

ผลรายการ	(Transaction	Processing	System:	

TPS)	หรอือาจเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า	ระบบประมวล

ผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 Data	 

Processing	:	EDP)	เป็นระบบสารสนเทศทีเ่ก่ียวกบั

การบนัทกึและประมวลข้อมลูทีเ่กดิข้ึนจากธุรกรรม

การปฏิบัติงานประจ�า	 (Routine	 Transaction)	

รวมถึงงานขั้นพื้นฐานขององค์การ	 โดยมุ่งจัดการ

ข้อมลูรายละเอยีดทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานประจ�าวนั

หรืองานขั้นพื้นฐานขององค์การ	 เพื่อประโยชน ์

ในการจัดการระดับต้นหรือระดับปฏิบัติการอย่าง

เป็นระบบ	

	 ดังนั้น	 ระบบสารสนเทศประมวลผล

รายการจึงเป ็นระบบสารสนเทศพื้นฐานของ

องค์การ	 เนื่องจากเป็นข้อมูลในระดับขั้นแรกสุด	 

จึงต้องมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพื่อเป็นข้อมูล 

พ้ืนฐานส�าหรับการน�าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

ในระดับที่สูงขั้นต่อไป	 โดยการประมวลผลข้อมูล

ของ	 TPS	 จะมีลักษณะส�าคัญอยู ่อย่างน้อย	 2	

ประการคอื	1)	การประมวลผลแบบแบทซ์	(Batch	

Processing)	 จะเป็นการประมวลผลท่ีรายการ

ย่อยๆ	 จะถูกสะสมไว้ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดแล้ว

ท�าการประมวลผลพร้อมกันเป็นระยะๆ	 การ

ประมวลผลแบบนี้จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้

กับเครื่องคอมพิวเตอร์	 จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ระบบออฟไลน์	 (Off-line	 System)	 ตัวอย่างเช่น	

การบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน	

จนถงึภาคเรยีนสดุท้ายจงึพมิพ์ใบรบัรองเกรดเฉลีย่	

เป็นต้น	 และ	 2)	 การประมวลผลแบบทันทีทันใด	

(Real-time	 Processing)	 หรือการประมวลผล

แบบออนไลน์	 (Online	Processing)	จะเป็นการ

ประมวลผลแบบทันทีที่รายการย่อยนั้นๆ	 เกิดขึ้น	

ตัวอย่างเช่น	 ระบบบริการ	ณ	 จุดขาย	 ระบบฝาก

ถอนเงินของธนาคาร	ระบบการช�าระหนี	้ระบบการ

จองห้องพักโรงแรม	 ระบบยื่นแบบ-ช�าระภาษี
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ออนไลน์	(E-Filing)	เป็นต้น	

	 	 	 2.2.2	 ระบบสารสนเทศเพื่อ 

การจัดท�ารายงาน(Management	 Reporting	

System:	 MRS)	 เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ

การน�าข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการมาสรปุ	

เปรียบเทียบ	 และจัดท�าเป็นรายงานในรูปแบบ

ต่างๆ	 ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้	 หรือช่วยในการ

ตดัสนิใจทีม่ลีกัษณะโครงสร้างชดัเจน	และเป็นเรือ่ง

ที่ทราบล่วงหน้า	 รายงานจาก	MRS	จะมีลักษณะ

ต่างๆที่ส�าคัญคือ	 รายงานที่จัดท�าเม่ือต้องการ	 

(Demand	reports)	เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ	

ซึง่เป็นรายงานทีจ่ดัเตรยีมรปูแบบรายงานล่วงหน้า

และจะจัดท�าเมื่อผู้บริหารต้องการเท่านั้นรายงาน

ที่ท�าตามระยะเวลาก�าหนด	 (Periodic	 Reports)	

เช่น	การจัดท�ารายงานทุกวัน	ทุกสัปดาห์	ทุกเดือน

เช่นรายงานประจ�าปีของธนาคาร	เป็นต้น	รายงาน

สรปุ	(Summarized	Reports)	เป็นการท�ารายงาน

ในภาพรวม	 เช่น	 จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนวิชา

ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร	์

เป็นต้น	

	 	 	 2.2.3	 ระบบสารสนเทศเพือ่การ

สนับสนุนการตัดสินใจ	 (Decision	 Supporting	

System:	DSS)	เป็นระบบสารสนเทศท่ีมุง่สนบัสนนุ

การตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน	 บริหาร	

และแก้ไขปัญหา	 โดยใช้ตัวแบบหรือแบบจ�าลอง	

(Model)	ทางคณติศาสตร์และสถติใินการวิเคราะห์

ข้อมูล	 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือก

ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ	 

ซึ่งจะช่วยให้ผู ้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่าง

รวดเร็วและมีคุณภาพ	 ซึ่งโดยท่ัวไปข้อมูลท่ี	 DSS	

น�ามาใช้อาจประกอบด้วยฐานข้อมูลต่างๆ	 ภายใน

ขององค์การ	

	 	 	 2.2.4	 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

ส�านกังาน	(Office	Information	System	:	OIS)	

หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า	ระบบส�านกังานอตัโนมติั	

(Office	Automation	System	:	OAS)	เป็นระบบ

สารสนเทศที่น�าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้	 

เพือ่ให้การท�างานของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 และถูกต้อง	 

ทั้งในด้านการจัดท�าเอกสาร	 การจัดการข่าวสาร	

การท�างานร่วมกนัหรอืประชมุทางไกลการประมวล

ภาพ	การจดัการส�านกังาน	โดยประกอบด้วยระบบ

งานต่างๆ	ทีท่�างานร่วมกนัผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์	

ทั้งภายในและภายนอกองค์การ	

3.  รปูแบบกำรประยกุต์ใช้ระบบสำรสนเทศ 
 เพื่อกำรจัดกำรภำครัฐ
	 ในแง ่ ขอ งการประยุ กต ์ เ อ า ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐมาใช้งานใน 

ภาครัฐ	 กล่าวได้ว่า	 สามารถที่จะแบ่งออกเป็น	 

2	ประเภทคอื	ประการแรกเป็นการประยกุต์ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้เพื่อให้บริการ

ประชาชน	 (Front	 Office)	 ภายใต้ชื่อรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์	

	 1.	 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	(Publishing)	

หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร	 (Information)	 การที่

หน่วยงานเผยแพร่สารสนเทศที่ได้รับการจัดล�าดับ

ว่ามีความส�าคัญให้แก่ประชาชน	 หรือภาคธุรกิจ	

อย่างไรกต็าม	การบริการรูปแบบนีจึ้งเป็นเพียงการ

สือ่สารแบบทางเดียว	(One-way	Communication)	
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เท่านั้น	 เช่น	 การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ	เป็นต้น

	 2.	 การให ้บริการแบบมีปฏิสัมพันธ ์	 

(Interaction)	การให้บรกิารในรปูแบบการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารนั้น	 มีจุดเด่นในการบริการท่ีต้องให้

สารสนเทศมีปริมาณมากและมีความหลากหลาย	

แต่ในขณะเดียวกันก็มีข ้อจ�ากัดที่ผู ้รับบริการ 

ไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นหรือความต้องการ

โต้ตอบได้	 ในการให้บริการแบบมีปฏิสัมพันธ์นั้น	

ผู ้รับบริการสามารถให้ความเห็น	 เสนอแนะ	 

ร้องขอ	 ร้องเรียน	 เพื่อให้ได้บริการที่ต้องการผ่าน

ระบบได้	

	 3.	 การให ้บริการแบบเชิ งธุ รกรรม	

(Transaction)	 การบริการแบบนี้ไม่ใช่การส่ง 

ผ่านสารสนเทศแต่เป ็นการที่ เกิดนิติสัมพันธ	์ 

(Legal	 Binding)	 ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ	 

ซึ่ งบริการนี้จะมีลักษณะคล ้ายกันกับพาณิช

อิเล็กทรอนิกส์	 แต่ได้รับการปรับใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ากับเงื่อนไขการปฏิบัติงานภาครัฐ

เท่านั้น	 บริการดังกล่าว	 เช่น	 การยื่นแบบแสดง 

รายได้และการช�าระภาษีเงินได้ออนไลน์ของกรม

สรรพากรหรือ	e-Revenue	เป็นต้น

	 4.	 การให้บริการแบบแปลงรูป	 (Trans-

formation)	 เป็นการบูรณาการงานบริการของ

หน่วยงานภาครัฐและมีทางเลือกให้บริการตาม

ความต้องการของประชาชน	แทนทีร่ะบบสมยัก่อน

ที่แบ่งการให้บริการออกตามหน่วยงาน	หน่วยงาน

อาศัยเว็บกลางเชื่อมโยงระบบบริการทั้งหมดเข้า

ด้วยกัน	

 

4.  กำรประยกุต์ใช้ระบบสำรสนเทศเพือ่กำร 
 จัดกำรภำครัฐในรูปแบบของรัฐบำล 
 อิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ (Thailand e- 
 Government)
	 แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนเมื่อ

ประเทศไทยได้เข้าร่วมข้อตกลงด้านอเิลก็ทรอนกิส์

ของอาเซียน	(e–ASEAN	Agreement)	ในวนัที	่28	

พฤศจิกายน	 2542	 โดยจุดประสงค์หลักของ 

ข้อตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส ์ของอาเซียนคือ	 

การเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของภูมิภาคอาเซียน	

	 1.	 รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

แห่งชาติ	(Thailand	e-Government)	ส�าหรบัรปูแบบ	

ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	 (Thailand	 

e-Government)	 เพื่อการให้การส่งมอบบริการ

สาธารณะไปยังประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และทั่วถึงนั้น	 สามารถแบ่งออกเป็นภาพกว้างๆ	 

ได้จ�านวน	4	รูปแบบด้วยกัน	(Rakchatcharoen,	

2012	:	104)

	 	 1.1	 ก า ร น� า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานระหว่าง

รัฐบาลสู่หน่วยงานภาครัฐ	 หรือรัฐบาลของรัฐอ่ืน	

(Government	to	Governments:	G2G)	คือการ

ท�าธุรกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน	 เช่น

การร่วมมือในโครงการต่างๆ	

	 	 1.2	 การน�าระบบเทคโนโลยีสาร 

สนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานระหว่างรัฐบาล
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สู่ประชาชน	 (Government	 to	Citizens:	 G2C)	

เป็นรูปแบบการท�างานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ

บริการประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูล	 และการบริการของภาครัฐได้ทุกสถานที	่

ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ	

หรือส่งข้อมูลให้กับรัฐได้โดยผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ	

	 	 1.3	 การน�าระบบเทคโนโลยีสาร	

สนเทศเข้ามาช่วยในการบรหิารงานระหว่างรฐับาล

สู่บุคลากรในหน่วยงาน/องค์การ	 (Government	

to	Employees:	G2E)	คือการด�าเนินงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับบุคลากรของรัฐเอง	 เพื่อการ

ติดต่อสื่อสารจากส่วนกลางไปสู ่ผู ้ปฏิบัติงาน 

ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	 ปัจจุบันนี้ภาครัฐ 

ในหลายๆ	ประเทศก็ได้เห็นความส�าคัญในการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐ 

กับบุคลากรของรัฐเอง	 เช่นการส่งจดหมายเวียน	

หรือการประกาศต่างๆ	เป็นต้น

	 	 1.4	 การน�าระบบเทคโนโลยีสาร	

สนเทศเข้ามาช่วยในการบรหิารงานระหว่างรฐับาล

สู่องค์การธุรกิจ	(Government	to	businesses:	

G2B)	 คือการที่ภาครัฐต้องด�าเนินธุรกรรมต่างๆ	 

กับภาคเอกชน	 และในทางกลับกันซึ่งอาจมีความ

สอดคล้องเกี่ยวข้องกับประชาชนกับรัฐหน่วยงาน

ภาคธุรกิจสามารถเข้าไปติดต่อขอข้อมูลผ่านส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	 ที่รัฐจัดเตรียมไว้ทั้งนี้

รัฐกับภาคธุรกิจจะเพิ่มส่วนของการซื้อขายแลก

เปลี่ยนระหว่างกัน	การให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาก่อน

การท�าธุรกิจ	 เช่นการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	 

การยืน่ซองประกวดราคา	ยืน่ซองประมลูผ่านระบบ

เครือข่าย	เป็นต้น

	 2.	 การสร ้างรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส  ์

แห่งชาติ	(Thailand	e-Government)	หลกัส�าคญั

ของการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาต	ิ 

(Thailand	 e-Government)	 คือ	 การน�าบริการ

ของภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยใช้อิเล็กทรอนิกส ์

เป็นสือ่ในการให้บรกิารโดยหลกัการของ	“ทีเ่ดยีว-

ทนัใด-ทัว่ไทย-ทกุเวลา-ทัว่ถงึและเท่าเทยีม-โปร่งใส

และเป็นธรรมาภบิาล”	ทีเ่ดียว	หมายถงึ	การพัฒนา

รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ท�าให้สามารถสร้างทีร่วบเวบ็	

(web	 portal)	 ที่สามารถบูรณาการบริการต่างๆ	 

ทีเ่คยอยูก่ระจดักระจายมารวมอยูท่ีเ่ดยีวกนัเพือ่ให้

ง ่ายต่อประชาชนในการติดต่อที่จุดเดียวหรือ

หน้าต่างเดียวเพ่ือบริการเบ็ดเสร็จทันใด	 หมายถึง	

รายการอเิล็กทรอนกิส์สามารถท�าได้และมกีารตอบ

รับทันทีไม่ต ้องเสียเวลารอคอยการตอบกลับ

ทางเอกสารท�าให้งานต่างๆ	ทีต้่องรอค�าตอบนานๆ	

สามารถได ้รับค�าตอบในทันทีทันใด	 ทั่วไทย	 

หมายถึง	 การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท�าให้การ

เชื่อมโยงประชาชนชาวไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลก

สามารถใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาล

ไทยจัดบริการให้ได้การบริการต่างๆ	ที่เคยต้องท�า

ในเวลาราชการสามารถท�าได้ตามท่ีประชาชน

สะดวกและพร้อมตลอดเวลาทุกเวลาหมายถึง	

	 เนื่องจากคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ

อนิเทอร์เนต็สามารถเปิดได้ตลอด	24	ชัว่โมงทกุวนั

เช่นเดียวกับตู ้เอทีเอ็ม	 (Automatic	 Teller	 

Machine:	 ATM)	 ทั่วถึงและเท่าเทียม	 หมายถึง	 

การให้บริการรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์ท�าให้ประชาชน

และผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสในการรับบริการ 
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โดยไม่ต ้องเดินทางมาติดต่อที่ส ่วนกลางและ

ประชาชนทีด้่อยโอกาสสามารถรบับริการท่ีสะดวก

สบายเช่นเดียวกับประชาชนในเมืองได้อย่าง 

เท่าเทียมกันและโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล	

หมายถึง	 การบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้

การบริการของรัฐในหลายๆ	 เรื่องท่ีเคยไม่โปร่งใส

เช่นการจัดซื้อจัดจ้างการเปิดรับสมัครข้าราชการ

การประมูลก่อสร้างและอื่นๆ	 สามารถด�าเนินการ

อย่างเปิดเผยผ่านระบบออนไลน์ท่ีมผีูเ้ข้าร่วมและรู้

เห็นจ�านวนมากเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม	

	 3.	 ข ้ อดี และข ้ อจ� ากั ดของรั ฐบาล

อเิลก็ทรอนกิส์	(Thailand	e-Government)	ได้แก่	

สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เลือกใช้บริหารที ่

หลากหลายผ่านอินเตอร์เน็ต	 ประชาชนได้รับ

บรกิารจากรฐัทีด่ขีึน้	แม่นย�าขึน้	สะดวกขึน้เสยีเวลา

กับรัฐน้อยลง	 เพราะมีช่องทางการบริการใหม่ๆ	

เกิดขึ้นในศูนย์บริการทางโทรศัพท์	(Call	Center)	

บริการทางเว็บไซต์	 การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ	

(WAP)	เป็นต้น	รฐัให้ข้อมลูกบัประชาชนได้มากขึน้	

ลดช่องว่างและความเลื่อมล�้าในการเข้าถึงข้อมูล

และบริการของรัฐ	 ลดความยุ่งยากของกฎเกณฑ์	

เพิ่มความโปร่งใสในการท�างานและหากมีการน�า

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	 (Thailand	

e-Government)		 	

5.  สรุป
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะมี

ความสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการตดัสนิ

ใจของผู้บริหารในองค์การแต่ละระดับอย่างหลัก

เลี่ยงไม่ได้	 โดยจะมีการน�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมมาประมวลผลเป ็นสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการวางแผนการประสานงาน	การตัดสิน

ใจและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง

ประมวลผลสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติัการ

ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานเพื่อการวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาต่อไป	 โดยในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของ

ไทยได้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 

รูปแบบที่เรียกว่า	 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	

(Thailand	e-Government)	เพือ่การให้การส่งมอบ	

บริการสาธารณะไปยังประชาชนเป็นไปอย่าง

รวดเรว็และทัว่ถงึ	ซึง่มอียู	่4	รปูแบบคอื	การบรหิาร

งานระหว่างรฐับาลสูห่น่วยงานภาครฐั	หรอืรฐับาล

ของรัฐอื่น	 (Government	 to	 Governments:	

G2G)	 การบริหารงานระหว่างรัฐบาลสู่ประชาชน	

(Government	to	Citizens:	G2C)	การบริหารงาน

ระหว่างรัฐบาลสู่บุคลากรในหน่วยงาน	 /องค์การ	

(Government	to	Employees:	G2E)	และการ

บริหารงานระหว ่าง รัฐบาลสู ่องค ์การธุรกิจ	 

(government	to	businesses:	G2B)	โดยที่หลัก

ส�าคัญของการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คือ	

การน�าบริการของภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยใช้

อเิล็กทรอนกิส์เป็นส่ือในการให้บริการโดยหลักการ

ของท่ีเดยีว-ทนัใด-ท่ัวไทย-ทุกเวลา-ทัว่ถงึเท่าเทยีม-

โปร่งใส	และเป็นธรรมาภิบาล	
	 นอกจากนั้น	 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์	 

(e-Government)	 ก็มีข้อดีอยู่หลายประการ	 เช่น	

สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เลือกใช้บริหารที่หลาก

หลายผ่านอนิเตอร์เนต็	ประชาชนได้รบับรกิารจาก

รัฐที่ดีขึ้น	 แม่นย�าขึ้น	 สะดวกขึ้นเสียเวลากับรัฐ 

น้อยลง	 เพราะมีช่องทางการบริการใหม่ๆ	 เกิดขึ้น 



234 Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 2 (April  - June 2019) 

ในศูนย์บรกิารทางโทรศพัท์	(Call	Center)	บรกิาร

ทางเว็บไซต์	การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ	 (WAP)	

เป็นต้น	แต่ก็มีข้อเสยีอยูห่ลายประการเช่นเดียวกนั

คือ	 ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีต้องม ี

การตรวจสอบที่เข้มงวด	 และอาจเข้าไม่ถึงพื้นที ่

ห่างไกล	
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