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บทคัดย่อ 
 ระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ
องค์การอย่างกว้างขวางและมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันในอันท่ีจะส่งมอบบริการ
สาธารณะไปยังประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังน้ันบทความช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการน าเสนอถึงรูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐปัจจุบัน ท้ังน้ีเมื่อ
พิจารณารูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการส่งมอบบริการสาธารณะปัจจุบัน
แล้วพบว่ามีอยู่  4 รูปแบบคือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Publishing) หรือการให้ ข้อมูล ข่าวสาร 
(Information) ก ารให้ บ ริก ารแบบมี ปฏิ สั มพั น ธ์  ( Interaction) ก ารให้ บ ริก ารแบบ เชิ งธุ รกรรม 
(Transaction) และการให้บริการแบบแปลงรูป (Transformation) โดยหน่วยงานภาครัฐของไทยได้มีการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบท่ีเรียกว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) 
เพื่อการให้การส่งมอบบริการสาธารณะไปยังประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 
 
Abstract 
  At present, information systems play an important role in both supporting the 
various operations of the organization and 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 
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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 
 
ความน า 
 กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากข้ึนเร่ือยๆ การ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางเทคโนโลยีสื่อสารหรือท่ีนิยมเรียกกันว่า “อินเตอร์เน็ต (Internet)” ได้ส่งผล
กระทบต่อมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าลายก าแพงหรือพรมแดนของการ
ติดต่อสื่อสารลงไป มนุษย์ในแต่ละซีกโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในไม่กี่วินาที ท าให้การถ่ายเท
ความรู้ วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม การเรียนรู้ และพฤติกรรม รวมถึงการติดต่อธุรกิจ และท ากิจกรรมต่างๆ
อย่างรวดเร็วมากข้ึน1  ผลอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารภาครัฐ
โดยตรง ซึ่งน่ันก็คือ ท าให้หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการปฏิรูปกระบวนการและวิธีการบริหาร
จัดการเสียใหม่ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนท่ีมีหลากหลายได้มากข้ึนอย่างทันท่วงที ซึ่งอัลเฟรด แธ๊ท ไค โฮ (Alfred Tat-Kie Ho) แห่ง
มหาวิทยาลัยไอโอวา สหรัฐอเมริกาถึงกับได้สะท้อนภาพให้เห็นว่า ระบบอินเตอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยจะเข้ามาบทมีบาทในการเปลี่ยนแปลงพาราไดม์ของการ
ท างานแบบราชการเดิมหรือท่ีเรียกว่า Traditional Bureaucratic Paradigm ซึ่งเน้นความเป็นระเบียบ 
มาตรฐาน การจัดแบ่งหน่วยงาน และการด าเนินงานท่ีค านึงถึงต้นทุนหรือประสิทธิภาพมาเป็นพาราไดม์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกว่า e-Government Paradigm ท่ีมาให้ความส าคัญต่อการเน้นการสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือกับภายนอก และการให้บริการสาธารณะ ระบบเทคโนโลยีสื่อสารหรือ อินเตอร์เน็ต
ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของระบบสารสนเทศ และช่วยขยายบทบาทของระบบในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การอย่างกว้างขวางจึงมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน2 
 ดังน้ันในบทความช้ินน้ีจึงได้พยายามน าเสนอถึงรูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการภาครัฐ โดยมีเน้ือหาของบทความท่ีครอบคุลม 3 ส่วนอันประกอบไปด้วย ส่วนแรกเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่วนท่ีสองเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบ

                                                             
1 ณรงค์ศักด์ิ บุญเลิศ, อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง: ความท้าทายและศักยภาพการแข่งขันของทรัพยากร

มนุษย์ที่มีคุณภาพ, (วารสารการจัดการสมัยใหม่, 2552), หน้า 109-119. 
2 เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ. "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูประบบราชการ" ใน ประมวลสาระชุด

แ น ว คิ ด  ท ฤษ ฎี  แ ล ะห ลั ก ก า รรั ฐ ป ระศ าส น ศาส ต ร์  ห น่ ว ยที่  11  ห น้ า  189 -247 . (นน ท บุ รี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), หน้า 218. 

สารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ และส่วนท่ีสามกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาครัฐในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) 
 
แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
 1. แนวคดิเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ 
 ข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ แม้ว่าตามรูปศัพท์แล้วจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ก็ตาม แต่ทว่าท้ัง 3 ค าก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่อย่างมากทีเดียว โดยข้อมูลจะเป็นพื้นฐานส าคัญให้
เกิดสารสนเทศ ท้ังน้ี ข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปน้ี 
 1.1 ความหมายของข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information)  
 ค าว่าข้อมูล ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Data น้ันมีความหมายว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์ โดยยังไม่ผ่านการประมวลผล และยังไม่มีความหมายใน
การใช้งานโดยผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลจะมีลักษณะท่ีเป็นตัวเลข ตัวอักษร ภาพ และเสียง ขณะท่ีค าว่า สารสนเทศ หรือ 
Information หมายถึงข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการจัดกระท าหรือประมวลผลอย่างเป็นระบบ (organized 
data) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การกระจายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ เพื่อให้สามารถน าไป
ประกอบการท างานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาหรือมี
ทางเลือกในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ อย่างไรก็ดี 
เพื่อให้เห็นภาพความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม ขอ
ยกตัวอย่าง เรื่องการตัดเกรดของอาจารย์ ในกระบวนการตัดเกรดของอาจารย์น้ันมีข้ันตอนอยู่หลายข้ันตอน
ด้วย แต่ขออธิบายแบบรวบรัดก็คือ อาจารย์ก็จะเริ่มต้นด้วยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบเพื่อประมวลองค์
ความรู้ในรายวิชาท่ีสอน จากน้ัน อาจารย์ก็จะน าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนมาท าการวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยวิธีการอิงกลุ่ม (t-score) อิงเกณฑ์หรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งสิ่งท่ีได้จากการประมวลผลหรือสิ่งท่ี
ผ่านการประมวลผลมาแล้วในรูปของผลการศึกษาคือ เกรด เราเรียกว่า สารสนเทศ ส่วนคะแนนท่ีได้จากการ
ทดสอบของนักศึกษารายบุคคล เราเรียกว่า ข้อมูล (data) หรือข้อมูลดิบ (raw data) เน่ืองจากว่ายังไม่ถูก
น าไปท าการจัดกระท าและประมวลผล ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการจะได้มาซึ่งสารสนเทศจะต้องอิงอาศัย
ข้อมูลอย่างใกล้ชิดน่ันเอง 
  
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) 
 1.3 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Information System หรือ IS หมายถึงระบบซึ่งใช้
คอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ วิเคราะห์ และกระจายสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
เฉพาะเจาะจง ในแง่หน่ึงเมื่อเปรียบเทียบลักษณะโดยท่ัวไปจะเห็นว่าระบบสารสนเทศมีความคล้ายคลึงกัน

ข้อมูล 
(Data) 

สารสนเทศ
(Information) 

การประมวลข้อมูล 
(Data Processing) 
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แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
 1. แนวคดิเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ 
 ข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ แม้ว่าตามรูปศัพท์แล้วจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ก็ตาม แต่ทว่าท้ัง 3 ค าก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่อย่างมากทีเดียว โดยข้อมูลจะเป็นพื้นฐานส าคัญให้
เกิดสารสนเทศ ท้ังน้ี ข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปน้ี 
 1.1 ความหมายของข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information)  
 ค าว่าข้อมูล ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Data น้ันมีความหมายว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์ โดยยังไม่ผ่านการประมวลผล และยังไม่มีความหมายใน
การใช้งานโดยผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลจะมีลักษณะท่ีเป็นตัวเลข ตัวอักษร ภาพ และเสียง ขณะท่ีค าว่า สารสนเทศ หรือ 
Information หมายถึงข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการจัดกระท าหรือประมวลผลอย่างเป็นระบบ (organized 
data) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การกระจายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ เพื่อให้สามารถน าไป
ประกอบการท างานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาหรือมี
ทางเลือกในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ อย่างไรก็ดี 
เพื่อให้เห็นภาพความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม ขอ
ยกตัวอย่าง เรื่องการตัดเกรดของอาจารย์ ในกระบวนการตัดเกรดของอาจารย์น้ันมีข้ันตอนอยู่หลายข้ันตอน
ด้วย แต่ขออธิบายแบบรวบรัดก็คือ อาจารย์ก็จะเร่ิมต้นด้วยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบเพื่อประมวลองค์
ความรู้ในรายวิชาท่ีสอน จากน้ัน อาจารย์ก็จะน าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนมาท าการวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยวิธีการอิงกลุ่ม (t-score) อิงเกณฑ์หรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งสิ่งท่ีได้จากการประมวลผลหรือสิ่งท่ี
ผ่านการประมวลผลมาแล้วในรูปของผลการศึกษาคือ เกรด เราเรียกว่า สารสนเทศ ส่วนคะแนนท่ีได้จากการ
ทดสอบของนักศึกษารายบุคคล เราเรียกว่า ข้อมูล (data) หรือข้อมูลดิบ (raw data) เน่ืองจากว่ายังไม่ถูก
น าไปท าการจัดกระท าและประมวลผล ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการจะได้มาซ่ึงสารสนเทศจะต้องอิงอาศัย
ข้อมูลอย่างใกล้ชิดน่ันเอง 
  
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) 
 1.3 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Information System หรือ IS หมายถึงระบบซึ่งใช้
คอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ วิเคราะห์ และกระจายสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
เฉพาะเจาะจง ในแง่หน่ึงเมื่อเปรียบเทียบลักษณะโดยท่ัวไปจะเห็นว่าระบบสารสนเทศมีความคล้ายคลึงกัน

ข้อมูล 
(Data) 

สารสนเทศ
(Information) 

การประมวลข้อมูล 
(Data Processing) 
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กับระบบงานและระบบเอกสารของส านักงานตรงท่ีท้ังสองระบบมีการป้อนข้อมูลเข้า (Input) มีข้อมูลออก 
(Output) และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Process) แต่ในอีกแง่หน่ึง จะเห็นว่าข้อแตกต่างจากระบบ
อื่นอย่างชัดเจนตรงท่ีระบบสารสนเทศท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการป้อนข้อมูล 
ประมวลและแสดงผล และใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการกระจาย
ผลลัพธ์ไปยังผู้ ใช้ ระบบสารสนเทศในท่ีน้ีจึงมีองค์ประกอบส าคัญดังน้ีคือ 1) ฮาร์ดแวร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีกล่าวข้างต้น ท าหน้าท่ีในการป้อนและรับข้อมูลและสารสนเทศ ประมวลผลและจัดเก็บ 
รวมถึงการแสดงผลในรูปแบบท่ีมนุษย์อ่านได้ 2) ซอฟต์แวร์ หรือชุดค าสั่ง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งท า
ให้ฮาร์ดแวร์ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 3) ฐานข้อมูล หรือระบบการจัดการไฟล์ ตาราง 
ความสัมพันธ์ ฯลฯ ท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการสืบค้น 4) เครือข่าย หรือระบบการ
เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ ท าหน้าท่ีในการกระจาย แลกเปลี่ยนสารสนเทศ และทรัพยากรอื่นของระบบ 5) 
กระบวนการประมวลผลหรือชุดค าสั่ง ท าหน้าท่ีในการน าองค์ประกอบข้างต้นท้ังหมดมาประมวลผลและ
แสดงผล และ 6) คน ซึ่งท างานกับระบบ ท าหน้าท่ีในการป้อนข้อมูล หรือใช้ข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผล3 
ในขณะท่ีพิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย กล่าวสรุปความเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปผล เพื่ อให้กลายเป็นสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์ ต่อผู้ ใ ช้ งาน  ซึ่ งอ าจประมวลผลด้วย มือ  (Manual System) และระบบคอมพิ ว เตอ ร์ 
(Computerized System)4 แสดงได้ดังภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ระบบสารสนเทศ (Information System) 
 

                                                             
3 วิวัฒน์ เลาหบุตร, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส านักงาน" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ

การบริหารส านักงาน หน่วยที่ 10 หน้า 111-153, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549),  หน้า 121. 
4 พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย, "ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน 

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 9 หน้า 1-56. 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554) หน้า 6-7. 
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 สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ ( Information System) เป็นระบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดกระท าหรือประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การกระจายข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นการประมวลผลด้วยมือ (Manual System) หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(Computerized System) เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจขององค์การ
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การต่อไป 
 2 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  2.1 ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกบัการจดัการ 
  การบริหารจัดการ (Management) จะเป็นกระบวนการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการน า
ทรัพยากรต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน รวมถึงสมาชิก
ทุกคนท่ีอยู่ภายในหน่วยงานน้ันๆ ด้วย เมื่อพิจารณาความหมายดังกล่าว ท าให้เห็นว่าการบริหารจัดการจะ
ประกอบไปด้วยทรัพยากรทางการบริหารท่ีส าคัญอยู่ 4 ประการ ดังน้ี5 
   1) คน (Man) หมายถึง คนทุกคนท่ีอยู่ในองค์การ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก และเป็นสิ่งท่ีองค์การจะขาดเสียมิได้ในทางการบริหารจัดการ มีการใช้ระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  (Human Resource Management) และการพัฒ นาทรัพยากรม นุษย์  (Human Resource 
Management) เพื่อให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ  
   2) เงิน (Money) หมายถึง งบประมาณ เงินกู้ ดอกเบ้ีย เงินคงคลัง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การด าเนินการต่อไปได้ด้วยดี  
   3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัย
ท่ีส าคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ  
   4) การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการองค์การ อาจ
เรียกว่าหน้าท่ีของการจัดการก็ได้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน โดยท่ัวไปหน้าท่ีทางการจัดการองค์การมี 4 
ประการ คือ  
   4.1) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย (Goals) การก าหนด
กลยุทธ์ (Strategy) และการพัฒนาแผนย่อยเพื่อให้เกิดการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ  
   4.2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดว่าจะท างานอะไร บุคคลใดท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะทางานน้ัน วิธีการท่ีจะจัดกลุ่มงาน ใครรายงานข้ึนตรงต่อใคร และจุดใดท่ีจะต้องมีการตัดสินใจ
เกิดข้ึน การจัดองค์การจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการเพื่อให้

                                                             
5 สุรศักด์ิ ชะมารัมย์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554), หน้า 84. 
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 สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ ( Information System) เป็นระบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดกระท าหรือประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การกระจายข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นการประมวลผลด้วยมือ (Manual System) หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(Computerized System) เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจขององค์การ
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การต่อไป 
 2 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  2.1 ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกบัการจดัการ 
  การบริหารจัดการ (Management) จะเป็นกระบวนการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการน า
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   1) คน (Man) หมายถึง คนทุกคนท่ีอยู่ในองค์การ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก และเป็นสิ่งท่ีองค์การจะขาดเสียมิได้ในทางการบริหารจัดการ มีการใช้ระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  (Human Resource Management) และการพัฒ นาทรัพยากรม นุษย์  (Human Resource 
Management) เพื่อให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ  
   2) เงิน (Money) หมายถึง งบประมาณ เงินกู้ ดอกเบ้ีย เงินคงคลัง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การด าเนินการต่อไปได้ด้วยดี  
   3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัย
ท่ีส าคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ  
   4) การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการองค์การ อาจ
เรียกว่าหน้าท่ีของการจัดการก็ได้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน โดยท่ัวไปหน้าท่ีทางการจัดการองค์การมี 4 
ประการ คือ  
   4.1) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย (Goals) การก าหนด
กลยุทธ์ (Strategy) และการพัฒนาแผนย่อยเพื่อให้เกิดการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ  
   4.2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดว่าจะท างานอะไร บุคคลใดท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะทางานน้ัน วิธีการท่ีจะจัดกลุ่มงาน ใครรายงานข้ึนตรงต่อใคร และจุดใดท่ีจะต้องมีการตัดสินใจ
เกิดข้ึน การจัดองค์การจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการเพื่อให้

                                                             
5 สุรศักด์ิ ชะมารัมย์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554), หน้า 84. 
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มั่นใจว่าองค์การมีพนักงานท่ีมีความสามารถในงานทุกระดับ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว  
   4.3) การน า (Leading) ประกอบด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ การคัดเลือก
ช่องทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด ตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยความขัดแย้ง  
   4.4) การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมการติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุงสิ่งท่ีจา
เป็นเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่างานบรรลุผลตามท่ีได้วางแผนไว้  
  นอกจากน้ี ยังมีแนวคิดอื่นๆท่ีน่าสนใจ  เช่น แนวคิด POSLC ซึ่งประกอบด้วย (1) การวางแผน 
(Planning) (2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) (4) การน า (Leading) 
และ (5) การควบคุม (Controlling) เป็นต้น ดังน้ัน ทรัพยากรทางการบริหาร จึงนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ี
ส าคัญขององค์การ ท้ังน้ี เพราะว่าการบริหารจัดการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
จ าเป็นต้องอาศัยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการองค์การเป็นองค์ประกอบท่ีจะขาดเสียมิได้ 
นอกจากหน้าท่ีทางการบริหารจัดการองค์การดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารยังมีหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญอีกประการหน่ึง
คือ การตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้บรรลุผล ซึ่งวิวัฒน์ เลาหบุตร อธิบายว่า การตัดสินใจ
ของผู้บริหารจะเป็นกระบวนการท่ีแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนแรก คือการระบุปัญหาและโอกาส 
และข้ันตอนท่ีสองคือ การตัดสินใจว่าจะท าอะไรกับปัญหาและโอกาสท่ีพบ เมื่อพิจารณาจากบทบาทของ
ผู้บริหารในการตัดสินใจและปัจจัยความสัมฤทธิผลของการตัดสินใจแล้ว บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะปรากฏชัดเจนในตัวเอง เพราะผู้บริหารไม่สามารถท าการตัดสินใจท่ีดีได้ถ้าไม่มีข้อมูลท่ีจ าเป็น ดังน้ัน ใน
ทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจ ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม แต่การตัดสินใจท่ีต้องใช้
การประมวลผลโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความยากข้ึนทุกวัน ท้ังน้ี เพราะทางเลือกมีมากข้ึน ต้อง
ตัดสินใจเร็วข้ึนเพราะแรงกดดันด้านเวลา ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม และต้องใช้ข้อมูลนอกองค์การ
มากข้ึน เพื่อสนับสนุนการท างานของผู้บริหารในด้านน้ี ผู้บริหารอาจน าระบบช่วยตัดสินใจประกอบกับ
ระบบสื่อสารและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจมีความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป6 
 อย่างไรก็ตาม หากจะว่าไปแล้ว การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน 
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การในทุกระดับจ าเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบของระบบใน 3 ด้าน ดังน้ี7 
 1. ข้อมูลหรือสารสนเทศ จัดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
โดยข้อมูลหรือสารสนเทศของระบบจะประกอบด้วย 3 ประเภทคือ ข้อมูลรายละเอียด (Detail 
Information) หรือข้อมูลดิบ ซึ่งน ามาใช้ในการปฏิบัติการ การจัดการระดับย่อย รวมท้ังการด าเนินงานตาม

                                                             
6 วิวัฒน์ เลาหบุตร. "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส านักงาน" ใน เอกสารการสอนชุด

 วิชาการการบริหารส านักงาน หน่วยที่ 10 หน้า 111-153. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549), หน้า 137. 

7 ดลพร บุญพารอด. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชี
ขั้ น ต้ น แ ล ะ ห ลั ก เบื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ  ห น่ ว ย ที่  1 3  ห น้ า  1 -4 6 . (น น ท บุ รี  :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 2554 หน้า 8-10. 

ระเบียบข้อบังคับขององค์การและข้อบังคับตามกฎหมาย ข้อมูลสรุป (Summary information) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลดิบและข้อมูลรายละเอียดเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาหรือวิเคราะห์ดูแนวโน้ม (Trend) หรือ
ช้ีให้เห็นถึงปัญหาบางประการขององค์การ และข้อมูลพิเศษ (Exception information) เป็นข้อมูลท่ีกรอง
หรือคัดแยกออกมากในรูปแบบรายงานตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีต้องการ ซึ่งข้อมูลท้ัง 3 ระดับน้ีปรากฏอยู่
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ี ข้อมูลหรือสารสนเทศไม่ว่าในระดับใดอาจเป็น
ข้อมูลน าเข้าระบบ (input) หรือผลลัพธ์ของระบบ (output) ท่ีอยู่ในรูปรายงานก็ได้ 
 2. องค์การและการจัดการ องค์การโดยท่ัวไปประกอบด้วยบุคลากร โครงสร้างขององค์การ 
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์การท่ีแตกต่างกันไป นอกจากน้ีองค์การมีหลายประเภทท้ังท่ี
อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์การในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการน้ันมีองค์ประกอบท่ีไม่
เป็นลายลักษณ์อักษรและแน่นอนตายตัว มักมีบุคลากรไม่มากนักและภารกิจไม่มาก จึงไม่ต้องแบ่งแยกงาน
เป็นโครงสร้างท่ีชัดเจน ส่วนองค์การในรูปแบบท่ีเป็นทางการน้ันประกอบด้วยงานและพนักงานหลายระดับ 
โครงสร้างองค์การจะแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนกท่ีชัดเจนตามสายงาน มีพนักงานเฉพาะตามสายงานท่ีเช่ียวชาญ
น้ันๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน เป็นต้น โดยพนักงานในแต่ละฝ่าย
ท างานร่วมกันและแต่ละฝ่ายต่างด าเนินงานโดยอาศัยโครงสร้างท่ีเป็นล าดับข้ันตามสายงาน การจัดสายงาน
เป็นการจัดกลุ่มบุคลากรตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยท่ัวไปมี 3 ระดับดังน้ี คือ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้ความรู้ในระดับวิชาชีพ (knowledge worker) และเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการ บุคลากรในแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการข้อมูลท่ีแตกต่างกันออกไป เป็นต้นว่า ผู้บริหารระดับสูงมี
ความต้องการข้อมูลในลักษณะรายงานเชิงสถิติ หรือรายงานสรุปและวิเคราะห์ทางการเงิน ตลอดจนข้อมูล
อ้างอิงจากภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายขององค์การ ส่วนผู้บริหารระดับกลาง
มักต้องการข้อมูลในเชิงสรุปท่ีมีความถ่ีสูงกว่า เช่น รายงานสรุปยอดขายรายเดือน รายไตรมาส รายปี เพื่อ
ติดตามและการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์การเป็นส าคัญ รักษาคุณภาพของงานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์การอย่างต่อเน่ือง ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ในระดับวิชาชีพ เช่น นักวิจัย นักบัญชี นัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการใช้สารสนเทศเฉพาะด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบประมวลผลท่ี
ทันสมัยเพื่อผลงานท่ีมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของงานท่ีได้รับมอบหมาย และ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ต้องการสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อการปฏิบัติงานประจ า เพื่อท างานอย่างสะดวก ลดข้อผิดพลาดและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 3. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการในองค์การ เทคโนโลยีโดยท่ัวไปหมายรวมถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย นอกจากน้ียังรวมถึงเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลต่างๆท่ีเช่ือมโ ยง
ระบบและอุปกรณ์เหล่าน้ีเข้าด้วยกัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในปัจจุบันด าเนินการอย่างกว้างขวาง 
จึงต้องใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์หลายประเภทท างานร่วมกัน ส าหรับองค์การขนาดใหญ่ อาจวางโครงสร้าง
สารสนเทศพื้นฐานขององค์การ เพื่อการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ
ของผู้บริหารในองค์การแต่ละระดับอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ โดยจะมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมา
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ระเบียบข้อบังคับขององค์การและข้อบังคับตามกฎหมาย ข้อมูลสรุป (Summary information) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลดิบและข้อมูลรายละเอียดเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาหรือวิเคราะห์ดูแนวโน้ม (Trend) หรือ
ช้ีให้เห็นถึงปัญหาบางประการขององค์การ และข้อมูลพิเศษ (Exception information) เป็นข้อมูลท่ีกรอง
หรือคัดแยกออกมากในรูปแบบรายงานตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีต้องการ ซึ่งข้อมูลท้ัง 3 ระดับน้ีปรากฏอยู่
ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ี ข้อมูลหรือสารสนเทศไม่ว่าในระดับใดอาจเป็น
ข้อมูลน าเข้าระบบ (input) หรือผลลัพธ์ของระบบ (output) ท่ีอยู่ในรูปรายงานก็ได้ 
 2. องค์การและการจัดการ องค์การโดยท่ัวไปประกอบด้วยบุคลากร โครงสร้างขององค์การ 
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์การท่ีแตกต่างกันไป นอกจากน้ีองค์การมีหลายประเภทท้ังท่ี
อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์การในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการน้ันมีองค์ประกอบท่ีไม่
เป็นลายลักษณ์อักษรและแน่นอนตายตัว มักมีบุคลากรไม่มากนักและภารกิจไม่มาก จึงไม่ต้องแบ่งแยกงาน
เป็นโครงสร้างท่ีชัดเจน ส่วนองค์การในรูปแบบท่ีเป็นทางการน้ันประกอบด้วยงานและพนักงานหลายระดับ 
โครงสร้างองค์การจะแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนกท่ีชัดเจนตามสายงาน มีพนักงานเฉพาะตามสายงานท่ีเช่ียวชาญ
น้ันๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน เป็นต้น โดยพนักงานในแต่ละฝ่าย
ท างานร่วมกันและแต่ละฝ่ายต่างด าเนินงานโดยอาศัยโครงสร้างท่ีเป็นล าดับข้ันตามสายงาน การจัดสายงาน
เป็นการจัดกลุ่มบุคลากรตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยท่ัวไปมี 3 ระดับดังน้ี คือ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้ความรู้ในระดับวิชาชีพ (knowledge worker) และเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการ บุคลากรในแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการข้อมูลท่ีแตกต่างกันออกไป เป็นต้นว่า ผู้บริหารระดับสูงมี
ความต้องการข้อมูลในลักษณะรายงานเชิงสถิติ หรือรายงานสรุปและวิเคราะห์ทางการเงิน ตลอดจนข้อมูล
อ้างอิงจากภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายขององค์การ ส่วนผู้บริหารระดับกลาง
มักต้องการข้อมูลในเชิงสรุปท่ีมีความถ่ีสูงกว่า เช่น รายงานสรุปยอดขายรายเดือน รายไตรมาส รายปี เพื่อ
ติดตามและการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์การเป็นส าคัญ รักษาคุณภาพของงานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์การอย่างต่อเน่ือง ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ในระดับวิชาชีพ เช่น นักวิจัย นักบัญชี นัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการใช้สารสนเทศเฉพาะด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบประมวลผลท่ี
ทันสมัยเพื่อผลงานท่ีมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของงานท่ีได้รับมอบหมาย และ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ต้องการสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อการปฏิบัติงานประจ า เพื่อท างานอย่างสะดวก ลดข้อผิดพลาดและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 3. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการในองค์การ เทคโนโลยีโดยท่ัวไปหมายรวมถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย นอกจากน้ียังรวมถึงเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลต่างๆท่ีเช่ือมโ ยง
ระบบและอุปกรณ์เหล่าน้ีเข้าด้วยกัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในปัจจุบันด าเนินการอย่างกว้างขวาง 
จึงต้องใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์หลายประเภทท างานร่วมกัน ส าหรับองค์การขนาดใหญ่ อาจวางโครงสร้าง
สารสนเทศพื้นฐานขององค์การ เพื่อการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ
ของผู้บริหารในองค์การแต่ละระดับอย่างหลักเล่ียงไม่ได้ โดยจะมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมา



596 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ประมวลผลเป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการประสานงาน การตัดสินใจ  และการควบคุมให้มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังประมวลผลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา โดยท่ัวไประบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารจะเป็นระบบท่ีน าคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลมา
ใช้ และเน่ืองจากในปัจจุบันและอนาคต งานบริหารด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจไม่ใช่เป็น
งานท่ีจ ากัดอยู่เพียงระดับบริหารเท่าน้ัน หากแต่องค์การได้มอบหมายอ านาจด้านการวางแผน การควบคุม 
และการตัดสินใจให้แก่ระดับผู้ปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วในจุดให้บริการ ดังน้ัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจึงรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการ
วางแผน การควบคุม และการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์การไม่ว่าจะเป็นระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น 
และระดับปฏิบัติการอีกด้วย8 
  2.2 ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  กล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศเป็นกลไกส าคัญในการจัดการสารสนเทศในองค์การ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์การภายใต้สภาพการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงและรวดเร็วเช่นในปัจจุบันท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หลายองค์การจึงได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับการด าเนินการดังกล่าวอย่างสอดคล้องเหมาะสมและทันการณ์ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการจ าแนกระบบสารสนเทศออกได้หลายๆวิธีได้แก่ การจ าแนกระบบสารสนเทศตามหน้าท่ีทาง
ธุรกิจ ซึ่งจะนิยมแบ่งเป็นระบบสารสนเทศด้านการขายและการตลาด ระบบสารสนเทศด้านการผลิต ระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี การจ าแนกระบบสารสนเทศ
ตามกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบจัดการห่ วงโซ่อุปทาน ระบบ
วางแผนทรัพยากรขององค์การ ในขณะท่ีการจ าแนกสารสนเทศตามระดับการจัดการน้ันจะแบ่งออกเป็น
ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท ารายงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ และระบบสารสนเทศส านักงาน ในท่ีน้ีได้จ าแนกระบบสารสนเทศตามการจ าแนกสารสนเทศตาม
ระดับการจัดการซึ่งเป็นท่ีนิยมโดยท่ัวไป การจ าแนกสารสนเทศตามระดับการจัดการซึ่งก็คือระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการน่ันเอง ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังน้ี 
  1) ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) 
หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ระบบประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing: 
EDP) เป็นระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ประจ า (Routine Transaction) รวมถึงงานข้ันพื้นฐานขององค์การ โดยมุ่งจัดการข้อมูลรายละเอียดท่ีใช้ใน
การด าเนินงานประจ าวันหรืองานข้ันพื้นฐานขององค์การ เพื่อประโยชน์ในการจัดการระดับต้นหรือระดับ
ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ดังน้ัน ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการจึงเป็นระบบสารสนเทศพื้นฐานของ
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องค์การ เน่ืองจากเป็นข้อมูลในระดับข้ันแรกสุด จึงต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลพื้น ฐาน
ส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับท่ีสูงข้ันต่อไป โดยการประมวลผลข้อมูลของ TPS จะมี
ลักษณะส าคัญอยู่อย่างน้อย 2 ประการคือ 1) การประมวลผลแบบแบทซ์ (Batch Processing) จะเป็นการ
ประมวลผลท่ีรายการย่อยๆจะถูกสะสมไว้ในช่วงเวลาหน่ึงเวลาใดแล้วท าการประมวลผลพร้อมกันเป็นระยะๆ 
การประมวลผลแบบน้ีจะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ระบบ
ออฟไลน์ (Off-line System) ตัวอย่างเช่น การบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน จนถึงภาคเรียน
สุดท้ายจึงพิมพ์ ใบรับรองเกรดเฉลี่ย เป็นต้น และ2) การประมวลผลแบบทันทีทันใด (Real-time 
Processing) หรือการประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing) จะเป็นการประมวลผลแบบทันทีท่ี
รายการย่อยน้ันๆเกิดข้ึน ตัวอย่างเช่น ระบบบริการ ณ จุดขาย ระบบฝากถอนเงินของธนาคาร ระบบการ
ช าระหน้ี ระบบการจองห้องพักโรงแรม ระบบย่ืนแบบ-ช าระภาษีออนไลน์ (E-Filing) เป็นต้น  
  2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท ารายงาน  (Management Reporting System: 
MRS) เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการน าข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการมาสรุป เปรียบเทียบ และ
จัดท าเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ หรือช่วยในการตัดสินใจท่ีมีลักษณะโครงสร้าง
ชัดเจน และเป็นเรื่องท่ีทราบล่วงหน้า รายงานจาก MRS จะมีลักษณะต่างๆ ท่ีส าคัญคือ รายงานท่ีจัดท าเมื่อ
ต้องการ (Demand reports) เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นรายงานท่ีจัดเตรียมรูปแบบรายงาน
ล่วงหน้าและจะจัดท าเมื่อผู้บริหารต้องการเท่าน้ัน รายงานท่ีท าตามระยะเวลาก าหนด (Periodic reports) 
เช่น การจัดท ารายงานทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เช่น รายงานประจ าปีของธนาคาร เป็นต้น รายงานสรุป 
(Summarized reports) เป็นการท ารายงานในภาพรวม เช่น จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนวิชาความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น  
  3) ระบบสารสนเทศเพื่ อการสนับสนุนการตัด สินใจ (Decision Supporting 
System: DSS) เป็นระบบสารสนเทศท่ีมุ่งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน บริหาร และ
แก้ไขปัญหา โดยใช้ตัวแบบหรือแบบจ าลอง (Model) ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์น้ันๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ซ่ึงโดยท่ัวไป ข้อมูลท่ี DSS น ามาใช้อาจประกอบด้วย
ฐานข้อมูลต่างๆภายในขององค์การ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสินค้าคงคลัง เป็นต้น และข้อมูลฐาน
ภายนอกขององค์การ เช่น ข้อมูลแนวโน้มของประชากร ข้อมูลอัตราดอกเบ้ีย ข้อมูลด้านภาษีอากร เป็นต้น 
ตัวอย่าง เช่น การตัดสินใจก าหนดจ านวนพนักงานในแต่ละผลัดให้เหมาะสมกับภาระและปริมาณงานท่ีมีอยู่ 
รวมท้ังค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารต้องการทราบว่าถ้าประชาชนมา
ใช้บริการท่ีหน่วยงานของรัฐเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 5% 6% 7% หรือมากกว่าน้ัน จะมีผลกระทบต่อในด้าน
ต่างๆขององค์การอย่างไรบ้าง เป็นต้น  
  4) ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Information System: OIS) หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS) เป็นระบบสารสนเทศท่ี
น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การท างานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และถูกต้อง ท้ังในด้านการจัดท าเอกสาร การจัดการข่าวสาร การท างานร่วมกันหรือประชุมทางไกล 
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องค์การ เน่ืองจากเป็นข้อมูลในระดับข้ันแรกสุด จึงต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลพื้น ฐาน
ส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับท่ีสูงข้ันต่อไป โดยการประมวลผลข้อมูลของ TPS จะมี
ลักษณะส าคัญอยู่อย่างน้อย 2 ประการคือ 1) การประมวลผลแบบแบทซ์ (Batch Processing) จะเป็นการ
ประมวลผลท่ีรายการย่อยๆจะถูกสะสมไว้ในช่วงเวลาหน่ึงเวลาใดแล้วท าการประมวลผลพร้อมกันเป็นระยะๆ 
การประมวลผลแบบน้ีจะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ระบบ
ออฟไลน์ (Off-line System) ตัวอย่างเช่น การบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน จนถึงภาคเรียน
สุดท้ายจึงพิมพ์ ใบรับรองเกรดเฉลี่ย เป็นต้น และ2) การประมวลผลแบบทันทีทันใด (Real-time 
Processing) หรือการประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing) จะเป็นการประมวลผลแบบทันทีท่ี
รายการย่อยน้ันๆเกิดข้ึน ตัวอย่างเช่น ระบบบริการ ณ จุดขาย ระบบฝากถอนเงินของธนาคาร ระบบการ
ช าระหน้ี ระบบการจองห้องพักโรงแรม ระบบย่ืนแบบ-ช าระภาษีออนไลน์ (E-Filing) เป็นต้น  
  2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท ารายงาน  (Management Reporting System: 
MRS) เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการน าข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการมาสรุป เปรียบเทียบ และ
จัดท าเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ หรือช่วยในการตัดสินใจท่ีมีลักษณะโครงสร้าง
ชัดเจน และเป็นเรื่องท่ีทราบล่วงหน้า รายงานจาก MRS จะมีลักษณะต่างๆ ท่ีส าคัญคือ รายงานท่ีจัดท าเมื่อ
ต้องการ (Demand reports) เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นรายงานท่ีจัดเตรียมรูปแบบรายงาน
ล่วงหน้าและจะจัดท าเมื่อผู้บริหารต้องการเท่าน้ัน รายงานท่ีท าตามระยะเวลาก าหนด (Periodic reports) 
เช่น การจัดท ารายงานทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เช่น รายงานประจ าปีของธนาคาร เป็นต้น รายงานสรุป 
(Summarized reports) เป็นการท ารายงานในภาพรวม เช่น จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนวิชาความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น  
  3) ระบบสารสนเทศเพื่ อการสนับสนุนการตัด สินใจ (Decision Supporting 
System: DSS) เป็นระบบสารสนเทศท่ีมุ่งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน บริหาร และ
แก้ไขปัญหา โดยใช้ตัวแบบหรือแบบจ าลอง (Model) ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์น้ันๆ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งโดยท่ัวไป ข้อมูลท่ี DSS น ามาใช้อาจประกอบด้วย
ฐานข้อมูลต่างๆภายในขององค์การ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสินค้าคงคลัง เป็นต้น และข้อมูลฐาน
ภายนอกขององค์การ เช่น ข้อมูลแนวโน้มของประชากร ข้อมูลอัตราดอกเบ้ีย ข้อมูลด้านภาษีอากร เป็นต้น 
ตัวอย่าง เช่น การตัดสินใจก าหนดจ านวนพนักงานในแต่ละผลัดให้เหมาะสมกับภาระและปริมาณงานท่ีมีอยู่ 
รวมท้ังค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารต้องการทราบว่าถ้าประชาชนมา
ใช้บริการท่ีหน่วยงานของรัฐเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 5% 6% 7% หรือมากกว่าน้ัน จะมีผลกระทบต่อในด้าน
ต่างๆขององค์การอย่างไรบ้าง เป็นต้น  
  4) ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Information System: OIS) หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS) เป็นระบบสารสนเทศท่ี
น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การท างานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และถูกต้อง ท้ังในด้านการจัดท าเอกสาร การจัดการข่าวสาร การท างานร่วมกันหรือประชุมทางไกล 
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การประมวลภาพ การจัดการส านักงาน โดยประกอบด้วยระบบงานต่างๆท่ีท างานร่วมกันผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท้ังภายในและภายนอกองค์การ ตัวอย่างเช่น ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเป็นรู้จักกันดี
คืออีเมล (email) ระบบประมวลค า ได้แก่ โปรแกรมประมวลค า Microsoft word ระบบสนับสนุน
ส านักงาน ได้แก่ โปรแกรมปฏิทินเพื่อการตรวจสอบการนัดหมายงาน เป็นต้น  
  

รูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 
 ในแง่ของการประยุกต์เอาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐมาใช้งานในภาครัฐ กล่าวได้ว่า
สามารถท่ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประการแรกเป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้
เพื่อให้บริการประชาชน (Front Office) ภายใต้ช่ือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศท่ีอยู่ในประเภทน้ี
จะเป็นไปเพื่อบรรลุภารกิจของหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องให้บริการแก่ประชาชน หรือภาคธุรกิจ การประยุกต์
เอาระบบสารสนเทศมาใช้จะท าให้หน่วยงานภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อส่งมอบ
บริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน ตัวยอย่างเช่น การให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ส่วน
ประการท่ีสองเป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใช้เพื่อช่วยในการท างานของหน่วยงาน 
(Back Office) ระบบสารสนเทศท่ีอยู่ในประเภทน้ีจะเป็นไปเพื่อยกระดับการจัดกระท าทรัพยากรทางการ
บริหารของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นระบบท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนใช้งานภายในหน่วยงานของตนเอง ตัวอย่างเช่น 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลวิจัย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารูปแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการในการส่งมอบบริการสาธารณะแล้วพบว่าสามารถท่ีจะจ าแนกรูปแบบดังกล่าวได้เป็น 4 รูปแบบ
ด้วยกัน ดังน้ี9 
 1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Publishing) หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) การท่ี
หน่วยงานเผยแพร่สารสนเทศท่ีได้รับการจัดล าดับว่ามีความส าคัญให้แก่ประชาชน หรือภาคธุรกิจ อย่างไรก็
ตาม การบริการรูปแบบน้ีจึงเป็นเพียงการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way communication) เท่าน้ัน เช่น 
การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 
 1.1 การให้บริการแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การให้บริการในรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารน้ันมีจุดเด่นในการบริการท่ีต้องให้สารสนเทศมีปริมาณมากและมีความหลากหลาย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีข้อจ ากัดท่ีผู้รับบริการไม่สามารถท่ีจะแสดงความเห็น หรือความต้องการโต้ตอบได้ ในการ
ให้บริการแบบมีปฏิสัมพันธ์น้ัน ผู้รับบริการสามารถให้ความเห็น เสนอแนะ ร้องขอ ร้องเรียน เพื่อให้ได้
บริการท่ีต้องการผ่านระบบได้ ดังน้ัน การสื่อสารผ่านการให้บริการแบบน้ีจึงเป็นการสื่อสารแบบสองทาง 
(Two-way Communication) ซึ่งสามารถท่ีจะพัฒนารูปแบบได้หลายลักษณะต้ังแต่การสร้างบริการสืบค้น
ข้อมูลจนถึงเวทีสาธารณะ  

                                                             
9 อัครเดช ไชยเพ่ิม. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ" ใน ประมวลสาระชุดวิชากาบริหาร

ภาครัฐ หน่วยที่ 13 หน้า 91-116. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), หน้า 113-114. 
 

 1.2 การให้บริการแบบเชิงธุรกรรม (Transaction) การบริการแบบน้ีไม่ใช่การส่งผ่านสารสนเทศ
แต่เป็นการท่ีเกิดนิติสัมพันธ์ (Legal Binding) ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ซึ่งบริการน้ีจะมีลักษณะคล้ายกัน
กับพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้รับการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับเง่ือนไขการปฏิบัติงานภาครัฐ
เท่าน้ัน บริการดังกล่าว เช่น การยื่นแบบแสดงรายได้และการช าระภาษีเงินได้ออนไลน์ของกรมสรรพากร 
หรือ e-Revenue เป็นต้น 
 1.3 การให้บริการแบบแปลงรูป (Transformation) เป็นการบูรณาการงานบริการของ
หน่วยงานภาครัฐและมีทางเลือกให้บริการตามความต้องการของประชาชน แทนท่ีระบบสมัยก่อนท่ีแบ่งการ
ให้บริการออกตามหน่วยงาน หน่วยงานอาศัยเว็บกลางเช่ือมโยงระบบบริการท้ังหมดเข้าด้วยกัน โดย
ผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างการท างานของหน่วยงาน 
 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (Thailand e-Government) 
 แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนเมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมข้อตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ  
อาเซียน (e–ASEAN Agreement) ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2542 โดยจุดประสงค์หลักของข้อตกลงด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนคือ การเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาคอาเซียน  โดย
ประเทศสมาชิกจะต้องมีการด าเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะท าให้เกิดการ
เช่ือมโยงระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการผลักดันให้เกิดระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
ประเทศสมาชิก ส าหรับประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาโครงการท่ี  เรียกว่า e–Thailand ข้ึน โดยแนวคิดของ      
e–Thailand คือ แนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าในสังคมอย่างเป็นธรรม และ
พัฒนาสังคม บุคลากร และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างความ
เช่ือมั่น และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชน 10 ท้ังน้ี โดยท่ัวไปแล้วน้ันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) หมายถึง การท่ีภาครัฐน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงเพิ่มการ
เข้าถึงบริการของรัฐให้มากยิ่งข้ึน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเสริมสร้างการท างานของภาครัฐให้เกิด
ความโปร่งใสทุกข้ันตอน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดก าลังคนในหน่วยงาน สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้ารับการบริการสาธารณะ และมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากข้ึน อีกทั้งท าให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ดีข้ึนด้วย  

1 รูปแบบของรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(Thailand e-Government) ส าหรับรูปแบบของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) เพื่อการให้การส่งมอบบริการสาธารณะไปยัง
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 1.2 การให้บริการแบบเชิงธุรกรรม (Transaction) การบริการแบบน้ีไม่ใช่การส่งผ่านสารสนเทศ
แต่เป็นการท่ีเกิดนิติสัมพันธ์ (Legal Binding) ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ซึ่งบริการน้ีจะมีลักษณะคล้ายกัน
กับพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้รับการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับเงื่อนไขการปฏิบัติงานภาครัฐ
เท่าน้ัน บริการดังกล่าว เช่น การยื่นแบบแสดงรายได้และการช าระภาษีเงินได้ออนไลน์ของกรมสรรพากร 
หรือ e-Revenue เป็นต้น 
 1.3 การให้บริการแบบแปลงรูป (Transformation) เป็นการบูรณาการงานบริการของ
หน่วยงานภาครัฐและมีทางเลือกให้บริการตามความต้องการของประชาชน แทนท่ีระบบสมัยก่อนท่ีแบ่งการ
ให้บริการออกตามหน่วยงาน หน่วยงานอาศัยเว็บกลางเช่ือมโยงระบบบริการท้ังหมดเข้าด้วยกัน โดย
ผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างการท างานของหน่วยงาน 
 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (Thailand e-Government) 
 แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนเมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมข้อตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ  
อาเซียน (e–ASEAN Agreement) ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2542 โดยจุดประสงค์หลักของข้อตกลงด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนคือ การเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาคอาเซียน  โดย
ประเทศสมาชิกจะต้องมีการด าเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะท าให้เกิดการ
เช่ือมโยงระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการผลักดันให้เกิดระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
ประเทศสมาชิก ส าหรับประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาโครงการท่ี  เรียกว่า e–Thailand ข้ึน โดยแนวคิดของ      
e–Thailand คือ แนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าในสังคมอย่างเป็นธรรม และ
พัฒนาสังคม บุคลากร และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างความ
เช่ือมั่น และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชน 10 ท้ังน้ี โดยท่ัวไปแล้วน้ันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) หมายถึง การท่ีภาครัฐน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงเพิ่มการ
เข้าถึงบริการของรัฐให้มากยิ่งข้ึน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเสริมสร้างการท างานของภาครัฐให้เกิด
ความโปร่งใสทุกข้ันตอน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดก าลังคนในหน่วยงาน สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้ารับการบริการสาธารณะ และมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากข้ึน อีกทั้งท าให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ดีข้ึนด้วย  

1 รูปแบบของรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(Thailand e-Government) ส าหรับรูปแบบของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) เพื่อการให้การส่งมอบบริการสาธารณะไปยัง
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ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงน้ันสามารถแบ่งออกเป็นภาพกว้างๆ ได้จ านวน 4 รูปแบบด้วยกัน
ได้แก่11 
   1.1 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานระหว่างรัฐบาลสู่
หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐบาลของรัฐอื่น (Government to Governments: G2G) คือการท าธุรกรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันและกัน เช่น การร่วมมือในโครงการต่างๆ การประกาศข้อควรระวังในแต่ละเร่ืองท่ีส าคัญ
เพื่อให้ปฏิบัติงาน สอดคล้องซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
   1.2 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานระหว่างรัฐบาลสู่
ประชาชน (Government to Citizens: G2C) เป็นรูปแบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบริการ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และการบริการของภาครัฐได้ทุกสถานท่ี ประชาชนสามารถ
รับข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ หรือส่งข้อมูลให้กับรัฐได้โดยผ่านระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศต่างๆ เช่น การ
เข้าดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานราชการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจุบันประชาชน
ทุกคนได้เข้ารับบริการย่ืนแบบเสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เป็นต้น 
  1.3 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานระหว่างรัฐบาลสู่
บุคลากรในหน่วยงาน/องค์การ (Government to Employees: G2E) คือ การด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับ บุคลากรของรัฐเอง เพื่อการติดต่อสื่อสารจากส่วนกลางไปสู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันน้ีภาครัฐในหลายๆ ประเทศก็ได้เห็นความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับบุคลากรของรัฐเอง เช่น การส่งจดหมายเวียน หรือการประกาศต่างๆ เป็นต้น 
   1.4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานระหว่างรัฐบาลสู่
องค์การธุรกิจ (Government to businesses: G2B) คือ การท่ีภาครัฐต้องด าเนินธุรกรรมต่างๆ กับ
ภาคเอกชน และในทางกลับกันซึ่งอาจมีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับประชาชนกับรัฐหน่วยงานภาคธุรกิจ
สามารถเข้าไปติดต่อขอข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่รัฐจัดเตรียมไว้ ท้ังน้ีรัฐกับภาคธุรกิจจะเพิ่ม
ส่วนของการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกัน การให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาก่อนการท าธุรกิจ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐ การย่ืนซองประกวดราคา ยื่นซองประมูลผ่านระบบเครือข่าย เป็นต้น 

2. การสร้างรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) 
 หลักส าคัญของการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) คือ การน า
บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการให้บริการ  โดยหลักการของ “ท่ีเดียว-
ทันใด-ท่ัวไทย-ทุกเวลา-ท่ัวถึง และเท่าเทียม-โปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล” ที่เดียว หมายถึง การพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถสร้างท่ีรวบเว็บ (web portal) ท่ีสามารถบูรณาการบริการต่างๆท่ีเคยอยู่
กระจัดกระจายมารวมอยู่ท่ีเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อประชาชนในการติดต่อท่ีจุดเดียว หรือหน้าต่างเดียวเพื่อ
บริการเบ็ดเสร็จ ทันใด หมายถึง รายการอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้และมีการตอบรับทันทีไม่ต้องเสียเวลา
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รอคอยการตอบกลับทางเอกสาร ท าให้งานต่างๆ ท่ีต้องรอค าตอบนานๆ สามารถได้รับค าตอบในทันทีทันใด 
ทั่วไทย หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้การเช่ือมโยงประชาชนชาวไทยไม่ว่าอยู่ท่ีไหนในโลก
สามารถใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรัฐบาลไทยจัดบริการให้ได้การบริการต่างๆท่ีเคยต้องท าในเวลา
ราชการสามารถท าได้ตามท่ีประชาชน  สะดวก และพร้อมตลอดเวลา ทุกเวลา หมายถึง เน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเปิดได้ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันเช่นเดียวกับตู้เอทีเอ็ม 
(Automatic Teller Machine: ATM) ทั่วถึงและเท่าเทียม หมายถึง การให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท า
ให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสในการรับบริการ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อท่ีส่วนกลาง และ
ประชาชนท่ีด้อยโอกาสสามารถรับบริการท่ีสะดวกสบายเช่นเดียวกับประชาชนในเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน 
และโปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล หมายถึง การบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การบริการของรัฐใน
หลายๆ เรื่องท่ีเคยไม่โปร่งใส เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดรับสมัครข้าราชการ การประมูลก่อสร้าง และ
อื่นๆ สามารถด าเนินการอย่างเปิดเผยผ่านระบบออนไลน์ท่ีมีผู้เข้าร่วม  และรู้เห็นจ านวนมากเพื่อความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 
 3. ข้อดีและข้อจ ากัดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ข้อดีของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) ได้แก่ สร้างโอกาสให้
ประชาชนได้เลือกใช้บริหารท่ีหลากหลายผ่านอินเตอร์เน็ต ประชาชนได้รับบริการจากรัฐท่ีดีข้ึน แม่นย าข้ึน 
สะดวกข้ึน เสียเวลากับรัฐน้อยลง เพราะมีช่องทางการบริการใหม่ๆ เกิดข้ึนในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call 
Center) บริการทางเว็บไซต์ การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ (WAP) เป็นต้น รัฐให้ข้อมูลกับประชาชนได้มาก
ข้ึน ลดช่องว่างและความเลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ ลดความยุ่งยากของกฎเกณฑ์ เพิ่ม
ความโปร่งใสในการท างาน  และหากมีการน าระบบรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-
Government) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับภาครัฐมาก
ข้ึน โดยสามารถขอรับบริการได้ตลอดทุกวัน 24 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(Thailand e-Government) จะประสบความส าเร็จหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารองค์การท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เราวางแนวทางไว้ รวมท้ังจะต้องพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ัน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) จึงเป็นรูปแบบใหม่ของการ
ท างานภาครัฐท่ีพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานและก าร
ให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมน่ันเอง12 
 นอกจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) จะมีข้อดีอยู่หลายประการ
แล้ว ในทางตรงกันข้ามก็ยังพบว่ามีข้อเสียหรือข้อจ ากัดอยู่หลายประการเช่นเดียวกัน ซึ่งศรีศักด์ิ จามรมาน 
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หลายๆ เรื่องท่ีเคยไม่โปร่งใส เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดรับสมัครข้าราชการ การประมูลก่อสร้าง และ
อื่นๆ สามารถด าเนินการอย่างเปิดเผยผ่านระบบออนไลน์ท่ีมีผู้เข้าร่วม  และรู้เห็นจ านวนมากเพื่อความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 
 3. ข้อดีและข้อจ ากัดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ข้อดีของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) ได้แก่ สร้างโอกาสให้
ประชาชนได้เลือกใช้บริหารท่ีหลากหลายผ่านอินเตอร์เน็ต ประชาชนได้รับบริการจากรัฐท่ีดีข้ึน แม่นย าข้ึน 
สะดวกข้ึน เสียเวลากับรัฐน้อยลง เพราะมีช่องทางการบริการใหม่ๆ เกิดข้ึนในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call 
Center) บริการทางเว็บไซต์ การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ (WAP) เป็นต้น รัฐให้ข้อมูลกับประชาชนได้มาก
ข้ึน ลดช่องว่างและความเลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ ลดความยุ่งยากของกฎเกณฑ์ เพิ่ม
ความโปร่งใสในการท างาน  และหากมีการน าระบบรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-
Government) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับภาครัฐมาก
ข้ึน โดยสามารถขอรับบริการได้ตลอดทุกวัน 24 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(Thailand e-Government) จะประสบความส าเร็จหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ท่ี มีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารองค์การท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เราวางแนวทางไว้ รวมท้ังจะต้องพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ัน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) จึงเป็นรูปแบบใหม่ของการ
ท างานภาครัฐท่ีพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานและก าร
ให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมน่ันเอง12 
 นอกจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government) จะมีข้อดีอยู่หลายประการ
แล้ว ในทางตรงกันข้ามก็ยังพบว่ามีข้อเสียหรือข้อจ ากัดอยู่หลายประการเช่นเดียวกัน ซึ่งศรีศักด์ิ จามรมาน 
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และพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช กล่าวว่า ในด้านของข้อเสียของบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาจพิจารณา 3 
ประการ ประการท่ี 1 คือ ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ประการท่ี 2 คือ ต้องมีการตรวจสอบท่ี
เข้มงวด และประการท่ี 3 คือ อาจเข้าไม่ถึงพื้นท่ีห่างไกล ในด้านข้อเสียประการท่ี 1 ท่ีต้องลงทุนโครงสร้าง
พ้นฐานน้ัน รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในโครงการขนาดใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาท ในด้านข้อเสีย
ประการท่ี 2 ท่ีต้องมีการตรวจสอบท่ีเข้มงวดน้ัน ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานและการใช้
งบประมาณของภาครัฐท าให้ภาครัฐมีความกดดันในการท างานมากข้ึน การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญของรัฐใน
อินเทอร์เน็ตน้ันอาจท าให้ภาครัฐรู้สึกเป็นกังวลมากข้ึน และในด้านข้อเสียประการท่ี 3 ท่ีอาจเข้าไม่ถึงพื้นท่ี
ห่างไกลน้ัน ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลไม่สามารถใช้บริการ  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อุปสรรคทาง
ภูมิศาสตร์อาจเป็นปัญหาส าคัญท าให้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเข้าไปไม่ถึง13  
 
บทสรุป 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในองค์การแต่ละระดับอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ โดยจะมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมา
ประมวลผลเป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการประสานงาน การตัดสินใจ และการควบคุมให้มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังประมวลผลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาต่อไป โดยในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของไทยได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
รูปแบบท่ีเรียกว่า “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government)” เพื่อการให้การส่งมอบ
บริการสาธารณะไปยังประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ซึ่งมีอยู่ 4 รูปแบบคือ การบริหารงานระหว่าง
รัฐบาลสู่หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐบาลของรัฐอื่น (Government to Governments: G2G) การบริหารงาน
ระหว่างรัฐบาลสู่ประชาชน (Government to Citizens: G2C) การบริหารงานระหว่างรัฐบาลสู่บุคลากรใน
หน่วยงาน/องค์การ (Government to Employees: G2E) และการบริหารงานระหว่างรัฐบาลสู่องค์การ
ธุรกิจ (government to businesses: G2B) โดยท่ีหลักส าคัญของการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คือ การน า
บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการให้บริการ  โดยหลักการของ “ท่ีเดียว-
ทันใด-ท่ัวไทย-ทุกเวลา-ท่ัวถึง และเท่าเทียม-โปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล นอกจากน้ันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government) ก็มีข้อดีอยู่หลายประการ เช่น สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เลือกใช้บริหารท่ีหลากหลาย
ผ่านอินเตอร์เน็ต ประชาชนได้รับบริการจากรัฐท่ีดีข้ึน แม่นย าข้ึน สะดวกข้ึน เสียเวลากับรัฐน้อยลง เพราะมี
ช่องทางการบริการใหม่ๆ เกิดข้ึนในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) บริการทางเว็บไซต์ การใช้
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พื้นฐานด้านไอที ต้องมีการตรวจสอบท่ีเข้มงวด และอาจเข้าไม่ถึงพื้นท่ีห่างไกล   
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