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บทคัดย่อ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการรัฐกิจมีความส�ำคัญยิง่ ในการพลิกโฉม
รูปแบบการบริการข้อมูลภาครัฐด้วยการเชือ่ มโยงเทคโนโลยีสอื่ สาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล เพือ่ ติดต่อสือ่ สารกับผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ การติดต่อสือ่ สารท�ำงานร่วมกันของ
ระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อ
ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ การบริหารจัดการและการให้บริการ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุง
การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการ
เข้าถึงบริการของรัฐ โดยได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน ด้วยความคาดหวังว่าระบบราชการไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารรูปแบบใหม่
กระบวนการท�ำงานใหม่ และขีดสมรรถนะใหม่
ค�ำส�ำคัญ: การบูรณาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรัฐกิจ

Abstract
Integration information technology to administration is an important for
transforming. Methods of public data service with technology connecting, computer
technology, and database technology are connecting with user or stakeholder including
connecting with internal and external information technology system. Theses are
important tools to reach government services for management and services achievement.
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In addition, improving of government working efficiency, and improving of information
technology services for developing economy and society are important tools to
reach government services. These are close and will cooperate from government, private,
and people. With the expectation, Thai Government System will change to new
administration, process, and efficiency.
Keywords: Integration, Information technology to administration

๑. บทน�ำ

“ระบบราชการไทย มุ่งเน้นพัฒนาการ
ท�ำงานเพื่อประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ภ ายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะ
ไปสูค่ วามเป็นเลิศ บูรณาการและเพิม่ ประสิทธิภาพ
งานของภาครัฐ ประสานการท�ำงานกับทุกภาคส่วน
สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”๑
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) สร้าง
ความเชือ่ ถือไว้วางใจ (Trustworthy) โดยประชาชน
ได้รบั การตอบสนองและมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ ตลอดจนมีความเชื่อถือไว้วางใจใน
การท�ำงานของทางราชการ ๒) พัฒนาสุขภาวะ
(Healthy) ของระบบราชการไทยมีการพัฒนาเป็น
องค์การทีม่ สี ขุ ภาวะ มีขดี สมรรถนะสูง การท�ำงาน
ทันสมัย คล่องตัว บุคลากรมีความผาสุก มีขวัญ
ก�ำลังใจและผูกพันกับองค์การ มีความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายชีวติ ไปพร้อมๆ กับเป้าหมายขององค์การ

๓) มุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainable) สังคมเกิดการ
ปรับตัวอย่างสมดุล ภาครัฐสามารถท�ำงานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี มีบูรณาการโดยอาศัย
ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศเป็ น ตั ว น� ำ  มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกได้อย่างยั่งยืน ด้วยความคาดหวังว่า
ระบบราชการไทยเกิดการเปลีย่ นแปลง ๓ ประการ
คือ ๑) การบริหารรูปแบบใหม่ ๒) กระบวนการ
ท�ำงานใหม่ และ ๓) ขีดสมรรถนะใหม่จะน�ำไปสู่
การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า ประสงค์ ข องแผน
ยุทธศาสตร์
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง ให้ ค วามส� ำคั ญ กั บ
ประเด็นการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชนทีม่ งุ่ เน้นทีร่ ะบบการให้บริการประชาชน
และระบบการจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ภายใต้กรอบการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย
และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง

กรมประชาสัมพันธ์, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒. แหล่งที่มา :
http://www.http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai /ewt_news.php? nid =4360&filename=index
[๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘].
๑
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ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ภายใต้อ�ำนาจ
หน้าที่ของตน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยให้ความส�ำคัญกับบุคลากรตลอดจนผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ จึงมีความส�ำคัญยิ่งในการพลิก
โฉม (Transform) รูปแบบการบริการข้อมูลภาครัฐ
ระบบการให้บริการและการบริหารงานของหน่วย
งานภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึง่ สามารถพัฒนารูปแบบการบริการ
ข้อมูลภาครัฐทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ทกุ ทีท่ กุ
เวลา เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบ
ในการด�ำเนินงาน การจัดการให้มเี ครือ่ งมือและวิธี
การที่เหมาะสม การบริหารงานจะต้องบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีบทบาทในการบริหาร
งานของรัฐบาล เนือ่ งจากการก้าวเข้าสู่ e-government จะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกระบวนการ
ท�ำงานและการให้บริการประชาชนในทุกพืน้ ทีแ่ ละ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เรียกว่า e-government คือ วิธีการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ สมั ย ใหม่ โดยการใช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการ
บริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและ
๒

หน้า ๑.
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สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการ
เข้าถึงบริการของรัฐ ประการส�ำคัญจะต้องได้รับ
ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ และเต็มใจจากทัง้ ๓ ฝ่าย
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ด้วย
ความคาดหวังว่าระบบราชการไทยเกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปสูก่ ารบริหารรูปแบบใหม่ กระบวนการท�ำงานใหม่
และขีดสมรรถนะใหม่

๒. องค์ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สารสนเทศ ท�ำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งาน
ได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารเทศยังเอื้อ
ประโยชน์ท�ำให้การสื่อสารกันและกันของมนุษย์
ท�ำได้อย่างไร้ขดี จ�ำกัดมากขึน้ ทัง้ นี้ อาจแบ่งได้เป็น
๓ ประเภทหลักๆ คือ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และ
เวิรล์ ไวด์ เว็บ๒ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ๓
ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technologies-ICT) ก็คือ เทคโนโลยีสอง
ด้ า นหลั ก ๆ ที่ ป ระกอบด้ ว ยเทคโนโลยี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสอื่ สารโทรคมนาคมที่

กมลรัฐ อินทรทัศน์, เทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎีการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ป., ๒๕๕๐),

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐), หน้า ๒.
๓
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ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัด
เก็บ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ
หรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถูกต้อง ความแม่นย�ำ และความรวดเร็วให้ทนั
ต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้เนคเทค๔ ยัง
ให้นิยามว่า เทคโนโลยีสารสนเทศคือความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการด�ำเนินการใดๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
(Software) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
การติดต่อสือ่ สาร การรวบรวมและการน�ำข้อมูลมา
ใช้อย่างทันการ เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ ทาง
ด้านการผลิต การบริการ การบริหาร และการ
ด�ำเนินการ รวมทัง้ เพือ่ การศึกษาและการเรียนรู้ ซึง่
จะส่งผลต่อความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ การค้า
และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และคุณภาพของ
ประชาชนในสังคม ส่วน P”rez-Bustamante๕
กล่าวว่า เทคโนโลยีคือการน�ำความรู้ที่มีมาใช้เพื่อ
ตอบสนองต่อการคาดหวังหรือความต้องการของ
ตลาด นอกจากนั้น A. Afuah๖ ยังกล่าวว่า องค์กร
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ที่มีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่สูงกว่ามี
แนวโน้ ม ที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ ในการสร้ า ง
นวัตกรรมหรือความแตกต่างเพื่อตอบสนองต่อ
ตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้มากขึน้ หรืออาจกล่าวได้
ว่าระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี จะมีผล
ต่อศักยภาพขององค์กรในด้านต่างๆ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามส�ำ คั ญ ใน
ด้านที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านต่างๆ ของผู้คนหลายประการ๗ ได้แก่ ๑)
เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้สงั คมเปลีย่ นจากสังคม
อุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ ๒) เทคโนโลยี
สารสนเทศท�ำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบ
แห่ ง ชาติ ไ ปเป็ น เศรษฐกิ จ โลกที่ ท� ำ ให้ ร ะบบ
เศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชือ่ ม
โยงของเครือข่ายสารสนเทศท�ำให้เกิดสังคมโลกาภิ
วั ต น์ ๓) เทคโนโลยี ส ารสนเทศท�ำ ให้ อ งค์ ก รมี
ลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบ
มากขึน้ หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชือ่ มโยงกัน
กับหน่วยธุรกิจอืน่ เป็นเครือข่าย การด�ำเนินธุรกิจมี
การแข่งขันกันในด้านความเร็ว โดยอาศัยการใช้

เนคเทค อ้างใน กมลรัฐ อินทรทัศน์, เทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎีการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร :
ม.ป.ป., ๒๕๕๐), หน้า ๔.
๕
P”rez-Bustamante, “Knowledge management in agile innovative organization”, Journal
of Knowledge Management, vol. 3 No. 1 (April 1999) : pp. 6 -17.
๖
A. Afuah, “Mapping technological capabilities into product markets and competitive advantage : the case of cholesterol drugs”, Strategic Management Journal, Vol. 23 No. 12 (December
2002) : pp. 171-179.
๗
ยืน ภูว่ รวรรณ, ระบบกระจายข่ายสารออนไลน์. แหล่งทีม่ า : http://www.Vival di.cpe. ku.ac.th:443/
projectdoc/bitstream/123456789 /196/1/PDF_Online%20 Information%20D istribution%20
System%40By%20Sasithorn% 2049653850.pdf [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘].
๔
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ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ๔) เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแบบสุนทรียะ
สัมผัส และสามารถตอบสนองความต้องการการใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ทเี่ ลือกได้เอง ๕) เทคโนโลยี
สารสนเทศท�ำให้เกิดสภาพทางการท�ำงานแบบทุก
สถานทีแ่ ละทุกเวลา และ ๖) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก่อให้เกิดการวางแผนการด�ำเนินการระยะยาวขึ้น
อีกทั้งยังท�ำให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือก
ได้ละเอียดขึ้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
เทคโนโลยี ๒ สาขาหลัก คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม๘ ส่วน Gotoknow๙ กล่าวว่า องค์ประกอบของเทคโนโลยีที่
เชือ่ มโยงกันประกอบด้วยเทคโนโลยี ๓ สาขา ได้แก่
เทคโนโลยีสอื่ สาร (Telecommunication Technology) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computing
Technology) และเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Databased Technology) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ
ด้วยข้อมูลดังนี้
๑. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computing
Technology) คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย อุปกรณ์
ต่างๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
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และยังมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งต้องท�ำงานร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์
(Software) ซึ่งแต่ละส่วนจะมีองค์ประกอบแตก
ต่างกัน ดังนี้ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย
อุปกรณ์ส�ำคัญ ๕ ส่วน คือ อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) หน่วยประมวล
ผลกลาง หน่วยความจ�ำหลัก หน่วยความจ�ำส�ำรอง
และซอฟต์แวร์ (Software) เป็นองค์ประกอบที่
ส�ำคัญและจ�ำเป็นมากในการควบคุมการท�ำงาน
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท
คือ ซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าทีค่ วบคุมอุปกรณ์ตา่ งๆ
และซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้น
เพื่อท�ำงานเฉพาะด้านตามความต้องการ
๒. เทคโนโลยีสอื่ สารโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ เป็นการส่งข้อมูล
ระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครือ่ งมือทีอ่ ยูห่ า่ งไกลกัน
ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไป
ยังผู้ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของ
ข้อมูลทีร่ บั -ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัว
อักษร (Text) ภาพ (Image) และ (Voice)
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการสือ่ สารหรือเผย
แพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ
โทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม ๑ ช่วงชั้นที่ ๑. แหล่ง
ที่มา : http://www.oho.ipst.ac.th [๑ ธันวาคม ๒๕๕๘].
๙
Gotoknow, การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร. แหล่งทีม่ า : http:// www.gotoknow.
org/blogs/posts/480472 [๑ ธันวาคม ๒๕๕๘].
๘
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โทรศัพท์ โมเด็ม แฟกซ์ โทรเลข วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสง คลื่นไมโครเวฟ
และดาวเทียม เป็นต้น
กลไกหลักของการสือ่ สารโทรคมนาคม
มีองค์ประกอบพืน้ ฐาน ๓ ส่วน ได้แก่ ต้นแหล่งของ
ข้อความ (Source/Sender) สื่อกลางส�ำหรับการ
รับ-ส่งข้อความ (Medium) และส่วนรับข้อความ
(Sink/Decoder)
๓. เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Data-based
Technology) คือการรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ในรูป
ของ Digital Code พัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมี
ประโยชน์ น ้ อ ยถ้ า ไม่ มี ข ้ อ มู ล หรื อ โปรแกรมที่
สามารถเก็ บ และเรี ย กมาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ใน
ปริ ม าณที่ ม ากเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของผู ้
บริหาร
สรุ ป ได้ ว ่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หมายถึง การน�ำระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ตแวร์
และซอฟต์ แ วร์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ แบบอั ต โนมั ติ ม า
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ การน�ำระบบมาติดต่อ
สื่อสารกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสารท�ำงานร่วมกันของระบบสารสนเทศ
ของทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิส์ ำ� หรับการบริหารจัดการและการให้บริการ
การติดต่อระหว่างเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือผู้
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ท�ำงานกับระบบทั้งหมดจะเป็นไปได้ต้องอาศัย
โครงสร้างการสือ่ สารข้อมูลไม่วา่ จะเป็นแบบมีสาย
น�ำสัญญาณหรือไม่ใช้สายน�ำสัญญาณก็ตาม ดังนัน้
เทคโนโลยีทใี่ ช้เชือ่ มโยงกัน ได้แก่ เทคโนโลยีสอื่ สาร
(Telecommunication Technology) เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (Computing Technology) และใช้
เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Data-based Technology)

๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

๑. ความหมายการบริหาร (administration) มีค�ำศัพท์ที่ให้ความหมายอยู่สองค�ำ คือ การ
บริหาร (administration) และการจัดการ (management) ค�ำว่า การบริหาร ใช้ในแวดวงของภาค
รัฐ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคน
ขึน้ ไปร่วมมือกันด�ำเนินการ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บุคคลร่วมกัน
ก�ำหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและใช้
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม๑๐
ส่วนการจัดการ ใช้ในแวดวงของภาคเอกชน หมาย
ถึง กระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติเพื่อน�ำไปสู่การ
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดย
อาศัยบุคคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร๑๑
การบริหารและการจัดการ ในทัศนะของ
นักบริหาร ได้กล่าวไว้ดังนี้

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : อนงค์ศิลป์, ๒๕๓๔), หน้า ๓.
๑๑
เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่ (Modern management), พิมพ์ครัง้ ที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร
: เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส, ๒๕๔๖), หน้า ๒.
๑๐
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ดรักเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า การบริหาร
คือ ศิลปะในการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับ
ผู้อื่น โดยอาศัยคนอื่นท�ำ๑๒
ไซมอน สมิทเบอร์ก และทอมสัน (Simon
Smithburge and Thompson) ให้ความหมายไว้
ว่า การบริหาร หมายถึง การท�ำงานของบุคคล
ตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปร่วมกันปฏิบตั ิ งานเพือ่ ให้บรรลุ
จุดประสงค์ร่วมกัน๑๓
เซอร์ จิ โ อวานนี (Sergiovanni) การ
บริหาร คือ กระบวนการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ ให้
เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๑๔
สมศักดิ์ คงเที่ยง กล่าวว่า การบริหาร
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปร่วมมือกันด�ำเนินการ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายๆ อย่างทีบ่ คุ คลร่วมกัน
ก� ำ หนดโดยใช้ ก ระบวนอย่ า งมี ร ะบบและให้
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม๑๕
วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวถึง การบริหารว่า
เป็นกิจกรรมของกลุม่ บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปร่วม
มือกันท�ำกิจกรรม เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์รว่ มกัน
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โดยการใช้กระบวนการ และทรัพยากรทีเ่ หมาะสม๑๖
สรุป การบริหาร หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการทีบ่ คุ คลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปด�ำเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยใช้การ
วางแผน การจัดองค์การ การน�ำและการควบคุม
มนุ ษ ย์ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ การเงิ น
ทรัพยากรข้อมูลขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ความส�ำคัญของการบริหาร

ดิเรก วรรณเศียร กล่าวว่า การบริหารเป็น
กิ จ กรรมที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ องค์ ก ารเป็ น อย่ า งยิ่ ง เป็ น
ศาสตร์ที่ต้องศึกษาและน�ำไปปฏิบัติตามหลักวิชา
อย่างมีศิลปะ ปัจจุบันสภาพทั่วไปในสังคมมีความ
ซับซ้อน การที่ผู้บริหารจะน�ำพาองค์การให้ก้าวไป
สู่ความส�ำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย การบริหารจัดการที่ดี
จึงต้องมีทกั ษะทางการบริหารในระดับสูงและขณะ
เดี ย วกั น ก็ ต ้ อ งเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ข องการ
บริหารอย่างชัดเจน๑๗
ทองหล่อ เดชไทย กล่าวว่า การบริหาร
(administration) เป็นการจัดการ (manage-

Peter F. Drucker, Managing in the Next Society, (New York : St. Martin, 2002), p. 225.
Simon, Herbent A. Donals W. Smithburge and Victor A.Thomson, Public Administration,
(New York : Alfred A. Knopf, 1960), p. 3.
๑๔
Thomas.J. Sergiovanni and Others, Educational Governance And Administration, (Englewood Cliff New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1980), p. 5.
๑๕
สมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, ๒๕๔๒), หน้า ๑.
๑๖
วิจิตร ศรีสอ้าน, ลักษณะทั่วไปของการบริหาร, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบการบริหารการ
ศึกษา, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๑.
๑๗
ดิเรก วรรณเศียร, ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : อัดส�ำเนา, ๒๕๔๘),
หน้า ๑.
๑๒
๑๓
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ment) อย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท�ำให้งาน
ด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ดว้ ยความร่วมมือของกลุม่ บุคคล ค�ำว่า การบริหาร
และการจัดการนัน้ บางครัง้ ใช้แทนกันไม่ได้ เพราะ
ค�ำสองค�ำนี้เป็นกิจกรรมที่หวังผล ขั้นสุดท้ายอย่าง
เดียวกัน คือ ความส�ำเร็จของงาน๑๘
สรุป ความส�ำคัญของการบริหาร คือ
การด�ำเนินงานทีอ่ าศัยการวางแผนงานทีร่ ว่ มกันใน
การใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืน่ ๆ เช่น เงิน
วัสดุสงิ่ ของ มาบริหารจัดการให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓. องค์ประกอบของการบริหาร การ
บริหารจัดการมีองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการบริหารเพือ่
ให้ประสบความส�ำเร็จสูงสุดโดยได้มีผู้กล่าวถึงองค์
ประกอบการบริหารไว้ ดังนี้
สมพงศ์ เกษมสิ น กล่ า วว่ า องค์
ประกอบของการบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และ
ศิลปะน�ำเอาทรัพยากรทางการบริหาร (administration
resources) มาประกอบการตามกระบวนการ
บริหาร (process of administration) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๙
สมคิด บางโม กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของการบริหาร คือ การจัดการหรือการบริหาร
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กิจการต่างๆ ต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ทางการจัดการ ๔ ประการ คือ ๑) คน (man) เป็น
ผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์การ ๒) เงิน (money)
เป็นค่าจ้างค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ๓) วัสดุ
อุปกรณ์ (materials) คือ อุปกรณ์เครือ่ งมือ เครือ่ ง
ใช้ รวมถึงอาคารสถานที่ และ ๔) การจัดการ
(management) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ ปัจจัยในการบริหารทั้ง ๔ ประการนี้
เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดการ เพราะประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการจัดการขึ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์และคุณภาพของปัจจัยดังกล่าว๒๐
สรุป องค์ประกอบของการบริหาร คือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่น�ำมาใช้ในกระบวนการเพื่อท�ำให้
งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปัจจัยที่
ส�ำคัญในกระบวนการบริหารมีอยู่ ๔ ประการ คือ
คน (man) เงิน (money) อุปกรณ์ (materials)
และการบริหารจัดการ (management)

๔. หน้าที่การบริหาร

ดูบริน (DuBrin) ระบุวา่ หน้าทีก่ ารบริหาร
ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจัด
องค์การและการจัดบุคคลากร (organizing and
staffing) การน�ำ (leading) และการควบคุม (controlling)๒๑

ทองหล่อ เดชไทย, การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓-๑๔.
๑๙
สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร. แหล่งทีม่ า : http://www.oknation.net/biog/pttpoy /2008/12/22/
entry-1 [๑ เมษายน ๒๕๕๙].
๒๐
สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : จูน, ๒๕๔๗), หน้า ๒๔-๒๖.
๒๑
DuBrin, J Andrew, Essentials of Management, (New York : South Western College, 2000),
pp. 12-13.
๑๘
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ดิเรก วรรณเศียร กล่าวถึง หน้าที่ของการ
บริหาร คือ ภารกิจอันเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้
บริหาร ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การวางแผน (planning)
หมายถึง การก�ำหนดเป้าหมายขององค์การ การ
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด�ำเนินการอย่างไรให้
บรรลุเป้าหมาย ๒) การจัดองค์การ (organizing)
หมายถึง การจัดการทรัพยากรต่างๆ และการ
ก�ำหนดการจัดระบบการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ๓) การน�ำ (leading) หมาย
ถึง การอ�ำนวยการและการประสานงาน เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ
และ ๔) การควบคุม (controlling) หมายถึง การ
ก�ำกับติดตาม ตรวจสอบให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย๒๒
สรุปหน้าทีก่ ารบริหาร หมายถึง ภารกิจอัน
เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ๔ ด้าน ได้แก่ ๑)
การวางแผน (planning) ๒) การจัดองค์การ (organizing) ๓) การน�ำ  (leading) และ ๔) การ
ควบคุม (controlling)

๔. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

การน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ น
หน่วยงานด้านการให้บริการประชาชน แบ่งเป็น
สองด้านหลักคือ ด้านการประมวลผลเพื่อการให้

๒๒

หน้า ๔๗-๔๘.
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บริการ และการประมวลผลเพื่อช่วยการบริหาร
จัดการ ถึงแม้วา่ หน่วยงานภายใต้กำ� กับของรัฐบาล
บางแห่งได้รับสิทธิในการให้บริการตามกฎหมาย
ซึ่งท�ำให้ไม่มีคู่แข่งในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนแต่ก็
เผชิญกับแรงกดดันจากภาคสังคมและการเมืองเพือ่
ให้ปรับปรุงบริการและผลประกอบการอยู่เสมอ
และถึงแม้วา่ จะไม่มคี แู่ ข่งโดยตรงแต่มกั จะถูกน�ำไป
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอืน่ ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจทีใ่ กล้
เคียงกัน
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการและการบริการในหน่วยงานภาค
รัฐ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ให้
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ
และการบริการของรัฐสามารถน�ำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ได้ในทุกด้าน แม้จะยังมีปญ
ั หา
อุปสรรคอยู่มากในหลายๆ ด้าน แต่ระบบราชการ
ก็คงไม่สามารถหลีกเลีย่ งการน�ำ ICT เข้ามาช่วยใน
งานทุกส่วนเพื่อความทันสมัย ความสะดวกและ
รวดเร็วในการพัฒนาระบบราชการจะเกิดประสิทธิภาพ
เป็นอย่างมาก ถ้าได้นำ� เอา ICT เข้ามาใช้โดยเฉพาะ
พัฒนาข้าราชการอันเป็นหัวใจของระบบราชการ
๑. ระบบการสือ่ สารเพือ่ การบริหารจัดการ
ระบบการสื่อสารที่น�ำมาใช้ในองค์กร เป็นระบบ
การสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ทั้งจากระดับบนลง
ล่าง และจากระดับล่างขึน้ บน เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
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การบริหารแบบผสม โดยแบ่งระบบสื่อสารออก
เป็น ๒ ชนิด ได้แก่ ระบบการสื่อสารชนิดประสาน
เวลา และระบบการสื่อสารชนิดไม่ประสานเวลา
๑.๑ ระบบการสือ่ สารชนิดประสาน
เวลา คือระบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยี Voice
over IP (VolP) ทีส่ ามารถช่วยให้บคุ ลากรสามารถ
โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายได้ เพื่อช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการติดต่อภายในบริเวณที่ระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ท เข้ า ถึ ง ซึ่ ง เทคโนโลยี นี้
สามารถให้บุคลากรใช้งานได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑)
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปยังคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (PC to PC) ๒) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไป
ยังโทรศัพท์พื้นฐาน (PC to Phone) และ ๓)
โทรศัพท์ ไปยัง โทรศัพท์ (Telephony) นอกจาก
การสนั บ สนุ น การติ ด ต่ อ ด้ ว ยเสี ย งแล้ ว เพื่ อ
สนั บ สนุ น การท� ำ งานที่ ร วดเร็ ว ทั น ต่ อ เวลายั ง มี
ระบบเทคโนโลยี Video conference เข้ามาใช้
งานในการประชุ ม ซั ก ถามงานในวาระย่ อ ยๆ
ระหว่างทีมงาน
๑.๒ ระบบการสื่ อ สารชนิ ด ไม่
ประสานเวลา จะใช้ระบบการสือ่ สารในรูปของศูนย์
ประกาศ (Information Center) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แทนจดหมายเวียน หรือเอกสาร
ต่างๆ ที่เป็นกระดาษเพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล และความรวดเร็วในการ
ออกค�ำสั่ง
๒. ระดับของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน�ำเข้ามาใช้ใน
หน่วยงานนั้นจะถูกน�ำมาใช้สนับสนุนการท�ำงาน
ทางด้านบริหาร การประสานงาน การรายงาน และ
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การจั ด ท� ำ งบประมาณ การจั ด การและบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีท�ำให้
สารสนเทศเป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนเสริมให้
องค์กรมีประสิทธิผลสูง อันน�ำไปสู่ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder) แง่มุมการบริหาร
และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งผู้ใช้งาน
สารสนเทศในหน่วยงานเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๒.๑ ผู้ใช้ระดับผู้บริหาร เป็นผู้ใช้
ระดับสูงสุดที่มีการใช้งานในลักษณะการวางแผน
กลยุทธ์เป็นหลัก ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่ซับซ้อน
เกีย่ วโยงกับงานหลายฝ่ายมาประกอบการตัดสินใจ
ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานขององค์กร เทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ ช้ในการสนับสนุนผูใ้ ช้ในระดับนีจ้ ะมี
คุณสมบัติของการช่วยสร้างตัวเลือกการตัดสินใจ
จากข้อมูลอันซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะมองเห็น
และช่วยสร้างรายงานสรุป โดยใช้ขอ้ มูลจากหลายๆ
ส่วนงาน เพือ่ ประกอบการก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย
ในการบริหาร ตามสถานการณ์ตา่ งๆ บทบาทความ
เป็นผู้บริหารของหน่วยงานที่จะสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์ประกอบส�ำคัญ
ในความส�ำเร็จของหน่วยงานคือบุคลากร การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั บุคลากรเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของ
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามสามารถในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจะ
ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์
บริ ห าร และสร้ า งสรรค์ ส่ิ ง ใหม่ ใ ห้ ทั น ต่ อ การ
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เปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ผลผลิตของการท�ำงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญยิ่งต่อองค์กร ผู้บริหารจึงต้องมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ การ
จ�ำแนกทักษะของการใช้เทคโนโลยี สามารถจ�ำแนก
ได้ตามลักษณะของการท�ำงานดังนี๒๓
้
๒.๑.๑ ทั ก ษะในการพิ ม พ์
เอกสาร (Document Creation) ผู้บริหารมีความ
จ�ำเป็นต้องสร้างหรือท�ำเอกสารขึ้นด้วยตนเองบ้าง
ในบางครัง้ ทีต่ อ้ งการสือ่ สาร หรือบันทึกข้อมูลทีเ่ ป็น
ความลับหรือส่วนตัว หรือถ่ายทอดข้อมูลให้เป็น
เอกสารสิ่งพิมพ์ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
สมัยใหม่ หรือ Computer เรียกว่า เป็นผู้ที่มี
Computer Literacy
๒.๑.๒ ทั ก ษะในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (Information Gathering) ผู้บริหารในปัจจุบันและอนาคตต้องสามารถ
รวบรวมข้ อ มู ล และบั น ทึ ก เก็ บ ไว้ ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้เพราะนอกจากจะท�ำให้สามารถ
เก็บข้อมูลได้มากและรวดเร็วแล้ว ยังสามารถน�ำมา
ใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ทักษะการใช้ Internet ใน
การรวบรวมข้อมูล และทักษะการใช้โปรแกรม
ต่างๆ ที่ใช้สำ� หรับ Internet มีความส�ำคัญและมี
ความจ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริหาร
๒.๑.๓ ทักษะการใช้ e-mail
และการประชุมร่วม (Electronic Mail and Con-
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ferences) การส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยตรง
จากผูส้ ง่ ไปสูท่ หี่ มาย ผูบ้ ริหารมีความจ�ำเป็นต้องใช้
เป็น ปัจจุบนั โปรแกรมการใช้ e-mail ได้พฒ
ั นาขึน้
จนไม่ยากนักทีจ่ ะท�ำความเข้าใจและใช้ได้ นอกจาก
นี้การประชุมร่วมตามสาย เช่น ผ่านระบบ ISDN
ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ISDN=
Integrated Service Digital Networks) และ
ระบบที่ใช้กับ Internet ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องมี
ทักษะและความสามารถในการใช้ได้
๒.๑.๔ ทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) ข้อมูลทั้งหลายนับวันจะ
มากขึ้ น เป็ น ความสามารถของผู ้ บ ริ ห ารที่ จ ะ
วิเคราะห์คดั เลือกข้อมูลทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดในระบบและ
น�ำข้อมูลมาใช้อย่างฉลาด ความสามารถในการใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจยังเป็นของผู้บริหารที่
เป็ น มนุ ษ ย์ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เทคโนโลยี อ าจจะ
โปรแกรมช่วยท่านตัดสินใจได้ในบางเรื่อง แต่สิ่ง
สุดท้ายทีจ่ ะต้องพิจารณา คือ “วิจารณญาณ” ของ
มนุษย์ที่เป็นผู้บริหารเท่านั้นโดยไม่ยอมให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีอิทธิพล มากกว่า
๒.๑.๕ ทักษะในการสร้างรูป
แบบ หรือสถานการณ์จ�ำลอง (Simulation or
Modeling of Reality) ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ให้สามารถสร้างสถานการณ์จำ� ลอง เพือ่ ให้เห็นเป็น
รู ป ธรรมขึ้ น เป็ น ทั ก ษะที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ บ ริ ห ารมี
กระบวนการในการตัดสินใจ และเลือกใช้วิธีการที่
เหมาะสมในการบริหาร

Gotoknow, การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร. แหล่งที่มา : http:// www.gotoknow.org/blogs/posts/480472 [๑ ธันวาคม ๒๕๕๘].
๒๓
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๒.๒ ผูใ้ ช้ระดับหัวหน้างาน เป็นผูใ้ ช้
งานระดับกลาง มีการใช้งานในลักษณะการตัดสิน
ใจงานต่างๆ จากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็นหลัก ต้องการ
ข้ อ มู ล โดยสรุ ป ที่ ใ ช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ใช้ใน
ระดับนีจ้ ะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการช่วยสร้างรายงานสรุป
โดยใช้ขอ้ มูลภายในฝ่าย เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ของหัวหน้างาน เช่น การตรวจสอบแนวโน้มของ
วัสดุคงคลัง การตรวจสอบสถิติการขาดลามาสาย
เป็นต้น
๒.๓ ผู้ใช้ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ใช้
งานระดับล่างสุด มีความต้องการใช้งานเพียงหน้าที่
ประจ�ำของตน ลักษณะข้อมูลจะอยูใ่ นรูปแบบซ�ำ้ ๆ
กั น ผู ้ ใ ช้ ง านในระดั บ นี้ คื อ บุ ค ลากรที่ อ ยู ่ ต าม
ต� ำ แหน่ ง งานต่ า งๆ ภายในแผนก เทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ ช้ในการสนับสนุนผูใ้ ช้ในระดับนีจ้ ะมี
คุณสมบัติในการช่วยบันทึกข้อมูลในงานของตน
เพื่อประกอบการตัดสินใจของหัวหน้างาน

๕. ปัจจัยที่เอื้อต่อการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีทใี่ ช้กนั ในปัจจุบนั ถือว่าเป็นตัว
ขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดู
ข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบ
หลายๆ คน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลท�ำได้งา่ ยขึน้ มี
ค่าใช้จ่ายต�่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้
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งานข้อมูลและสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพใน
การน�ำไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะ
เดี ย วกั น เทคโนโลยี ยั ง สามารถช่ ว ยให้ เ กิ ด การ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและ
การท�ำงานให้มตี น้ ทุนทีต่ ำ�่ ลง ใช้เวลาในการท�ำงาน
ทีล่ ดลงและได้สนิ ค้าหรือผลลัพธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้
เทคโนโลยีจึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กร
เป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ในการพัฒนาองค์กรสามารถท�ำได้หลายระดับ
และหลายรู ป แบบเช่ น การน� ำ ไปจั ด ระบบ
กระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาองค์กร๒๔ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑. การพั ฒ นาโครงสร้ า งการบริ ห าร
ปัจจุบนั หลายๆ องค์กรให้ความสนใจกับการพัฒนา
องค์กร โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหาร ซึง่ ในอดีตเราอาจจะต้องมีทมี งานท�ำหน้าที่
เป็นพิเศษและต้องใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ใน
ปัจจุบนั มีซอฟท์แวร์ทพี่ ฒ
ั นาการใช้งานในด้านของ
การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รขึ้ น มา โดยผู ้ บ ริ ห าร
สามารถทดลองปรับเปลีย่ นองค์กรไปยังต�ำแหน่งที่
ต้องการ ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งหมด
ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปทั้งข้อมูลต�ำแหน่ง ข้อมูล
หน่วยงานและข้อมูลผู้บังคับบัญชาโดยอัตโนมัติ
ท�ำให้ผบู้ ริหารสามารถประเมินผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ต่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้งา่ ยและ
ชัดเจนมากขึ้น

เปรมใจ ไชยมหา, “ผลของการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีด่ นิ มาใช้ในส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดล�ำพูน”,
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๒.
๒๔
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๒. การพัฒนาและเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม
ขององค์ ก รเทคโนโลยี ส ามารถช่ ว ยให้ เ กิ ด การ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรได้
โดยรวดเร็วและถึงตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น
๓. การสื่อสารภายในองค์กร (Internal
Communication) ในบางองค์กรยังใช้การปิด
ประกาศโดยใช้ ก ระดาษตามบอร์ ด ต่ า งๆ เพื่ อ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังพนักงาน การปิด
ประกาศโดยใช้บอร์ดนี้เป็นการสื่อสารแบบทาง
เดียวที่ไม่ส่งถึงเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งอาจท�ำให้เกิด
ปัญหาความไม่ทั่วถึงของการสื่อสารและหากจะ
ท�ำการสือ่ สารข้อความบางอย่างแบบถึงตัวพนักงาน
เฉพาะบุคคลทัง้ องค์กรก็อาจต้องใช้ตน้ ทุนทีส่ งู และ
ยังเสียเวลาอีกด้วย ในเรื่องนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามี
ส่วนช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและ
ประหยัดเวลาในการสือ่ สารลงไปได้หลายแบบ เช่น
การใช้อีเมล์ (Email) การสร้างเว็บสื่อสารส�ำหรับ
พนักงานการสร้างเว็บเพื่อให้พนักงานสามารถเข้า
ถึงและดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัว การสร้างเว็บไซด์
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถจัดการและบริหารทรัพยากร
บุคคลในหน่วยงานได้ การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
ทางโทรศัพท์ส�ำหรับพนักงานการใช้การประชุม
ทางไกลด้วยวิดีโอ (VDO Conference)
๔. การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งาน
(Business Process Improvement) หลาย
องค์กรในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ได้นำ� เอาเทคโนโลยี
ไปช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ท� ำ งานในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบการบันทึก
ประวัติการติดต่อและให้บริการ โดยจะจัดเก็บ
ข้อมูลของผู้รับบริการที่มาติดต่อใช้บริการแต่ละ
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ครั้ ง เพื่ อ น� ำ ไปวิ เ คราะห์ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการ
ท�ำงานที่เกิดปัญหาต่อไป การขจัดงานที่ไม่จ�ำเป็น
ออกไปจากกระบวนการท�ำงานเพราะถือว่างานที่
ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ยอ่ มท�ำให้เกิดการสูญเสียทัง้
เวลาและก�ำลังคน และค่าใช้จา่ ยโดยเปล่าประโยชน์
๕. การพั ฒ นาความสามารถในการ
ท�ำงาน (Competency Development) ปัจจุบัน
มีเทคโนโลยีที่มาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างถึงตัวบุคคล และสามารถเข้าไปศึกษาและ
พั ฒ นาความรู ้ ข องตนเองได้ โ ดยไม่ จ� ำ กั ด เวลา
ซึ่งระบบที่มีการน�ำมาใช้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปัจจุบันก็คือ การเรียนผ่าน CD-Rom และ ด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายการ
สื่อสารที่ท�ำให้ส่งข้อมูลกันได้ทีละมากๆ และมี
ความเร็วมากขึ้น ท�ำให้สามารถใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ (E-Learning) ได้มากขึ้น ในขณะที่มีการ
พัฒนาซอฟท์แวร์เพือ่ มาสนับสนุนการพัฒนาความ
สามารถในการท�ำงาน (Competency Development System) ออกสูต่ ลาดได้ทำ� ให้แนวความคิด
ในการพัฒนาบุคลากรสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้
ง่ายขึ้น
๖. การสร้างสังคมแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) องค์กรที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการท�ำงาน ย่อมสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
และบุคลากรในองค์กรเองก็จะเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การสร้างเว็บ
บอร์ด เพื่อให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
ในการท�ำงาน การน�ำเอาความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานมาวางบนเว็บไซต์เพือ่ ให้พนักงานได้
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อ่านทุกวัน เป็นต้น หากในองค์กรมีการจัดการองค์
ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็น
ระบบแล้ว ก็จะเกิดการถ่ายทอดความรูร้ ะหว่างกัน
ของพนักงานตลอดเวลา
๗. การพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Development) ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ยังใช้เอกสารเป็นกระดาษซึ่งการน�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ท�ำได้ยากหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรจึงมักถูก
จ�ำกัดอยู่ในกรอบของการส�ำรวจความจ�ำเป็นใน
การฝึกอบรม ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ปัจจุบัน
ได้มีการน�ำระบบประเมินผลการท�ำงานมาใช้ใน
องค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร โดยระบบจะช่วยใน
การกระจายและเชื่อมโยงเป้าหมายและดัชนีชี้วัด
ความส�ำเร็จของงาน จากผู้บริหารระดับสูงสุดไป
จนถึงระดับล่างสุดได้และเมื่อพนักงานถูกประเมิน
ผลงานแล้วผู้บังคับบัญชา สามารถวางแผนการ
พัฒนาให้แต่ละบุคคลได้ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพในการท�ำงานของพนักงานต่อไป
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากอย่างปัจจุบนั
อย่างไรก็ตามการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา
องค์กรให้ส�ำเร็จย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
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ปัจจัยภายในองค์กรหลายด้าน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์
ซอฟท์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบ
เครือข่ายการสือ่ สาร ความซับซ้อนของกระบวนการ
ท�ำงาน บุคลากรทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
และที่ส�ำคัญคือผู้ใช้ โดยต้องอาศัยการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้
งานเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๖. ปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จั ด การกั บ ความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น งาน ต้ อ ง
ยอมรับว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
นับเป็นงานที่ยากเนื่องจากมีการลงทุนสูง ต้องใช้
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทั้งยัง
ต้องการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะ ท�ำให้บุคลากร
ในองค์กรไม่พร้อมที่จะด�ำเนินการได้ด้วยตนเอง
หลายองค์กรจึงไม่ประสบผลส�ำเร็จในเรื่องการใช้
เทคโนโลยี ส านเทศในองค์ ก รเท่ า ที่ ค วร ทั้ ง นี้ มี
สาเหตุที่ส�ำคัญหลายประการ ดังนี๒๕
้
๑. เทคโนโลยีพัฒนาเร็วมาก การพัฒนา
ทางเทคโนโลยีทำ� ให้อปุ กรณ์ไอทีทลี่ งทุนมีลกั ษณะ
ล้าสมัย โดยเฉพาะงานพัฒนาระบบไอที ถ้าหากว่า
พัฒนางานได้ช้า เมื่อพัฒนาช้ากว่าการพัฒนาของ
เทคโนโลยีงานนั้นอาจมีความล้มเหลวสูง
๒. การเลือกใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
ระบบงานทางด้านสารสนเทศ มักมีการผูกพันกับ

มูลนิธิวิกิมีเดีย, ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร. แหล่งที่มา : http://www.wikibooks.org/
wiki/% [๑ ธันวาคม ๒๕๕๘].
๒๕
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การใช้เทคโนโลยี เช่น ใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูล
ระบบ ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ใช้เทคโนโลยีแบบเว็บ
การเลื อ กเทคโนโลยี ร วมถึ ง การเลื อ กใช้ วิ ธี ก าร
พัฒนา ซึ่งนั่นหมายถึง ความเหมาะสมในเรื่องการ
ลงทุน ระยะเวลาและความช�ำนาญ ดังนัน้ หากเลือก
เทคโนโลยีผิดพลาดก็มีโอกาสที่ท�ำให้งานล้มเหลว
ได้เช่นกัน
๓. การประเมินขนาดของงานผิดไป งาน
พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวโยงกับการออกแบบตาม
ความต้องการ หลายครั้งมีการประเมินงานพัฒนา
ตัง้ ตามความเป็นจริง ท�ำให้การท�ำงานไม่ประสบผล
ส�ำเร็จตามก�ำหนดเวลา และยังท�ำให้ค่าใช้จ่ายใน
โครงการนั้นบานปลาย จนไม่สามารถควบคุมได้
งานจ� ำ นวนมากที่ เ มื่ อ ด� ำ เนิ น การไปก็ ยิ่ ง มี เ ป้ า
หมายกระจายออกไปท�ำให้ไม่สามารถก�ำหนดเป้า
หมายต่างๆ ได้
๔. วัฒนธรรมองค์กร สภาพการท�ำงาน
โครงการหลายอย่างผูกพันกับวัฒนธรรมองค์กร
และการด�ำเนินงานโครงการหลายอย่างจ�ำเป็นต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการท� ำ งานของผู ้ ค นใน
องค์กรปรับเปลีย่ นสถานะภาพ หรือดูแลสภาพการ
เปลีย่ นแปลงองค์กร แต่วฒ
ั นธรรมขององค์กรหลาย
อย่ า งยากที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นได้ นอกจากนี้ การ
ท�ำงานทางซอฟต์แวร์และระบบงานทางไอทีเป็น
ระบบงานที่เกี่ยวกับผู้คนในองค์กรจ�ำนวนมาก จึง
มีผลกระทบต่อผูค้ นทัง้ ทางด้านบวกและลบ สภาพ
ดังกล่าวนีท้ ำ� ให้การท�ำงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นงานที่ยากและควบคุมดูแลได้ยากเช่นกัน
๕. ขาดการเอาใจใส่จากผู้บริหารระดับ
สูง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี
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ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ดังนั้น
จึงขาดความรูค้ วามเข้าใจ ขาดวิสยั ทัศน์ การลงทุน
หลายโครงการ จึงลงทุนในลักษณะเกินความจริง
โดยผู้บริหารกลัวว่าจะน้อยหน้า หรือสู้องค์กรอื่น
แต่ ข ณะด� ำ เนิ น การขาดการติ ด ตามหรื อ แก้ ไ ข
สถานการณ์ ที่ ดี ท� ำ ให้ โ ครงการทางด้ า นไอที ใ น
องค์กรเผชิญกับชะตากรรม ขาดการเอาจริงเอาจัง
จากผู้บริหาร ท�ำให้งานหลายงานเสร็จไม่ทัน หรือ
แม้แต่เสร็จแล้วแต่ขาดการใช้งานอย่างเป็นระบบ
การแก้ไขปัญหาไม่กระท�ำ อย่างจริงจัง ดังนัน้ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงโดยตรงจนหน่วยงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญเรือ่ ง
นีต้ อ้ งมีผบู้ ริหารระดับสูงทีร่ เู้ รือ่ งไอทีมาช่วยด�ำเนิน
การและตั้งให้เป็นต�ำแหน่ง CIO-Chief Information Officer
๖. ปั ญ หาในเรื่ อ งองค์ ก รภายในและ
หน่วยงานทางด้านไอที การจัดสร้างองค์กร มีการ
วางระบบภายในให้มีหน่วยงานดูแลทางด้านไอที
แต่สภาพความเป็นจริง หน่วยงานไอทีขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ภาระงานเกินขีดความ
สามารถที่ จะท� ำ ได้ ท� ำ ให้ ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงไม่พัฒนาก้าวหน้าเท่าที่เคย หากจะ
ส�ำรวจองค์กรโดยทัว่ ไปพบว่า ทุกองค์กรจะมีสภาพ
คล้ายกัน คือมีหน่วยงานไอทีที่ดูแลระบบ งานไอที
ให้องค์กร มีการพัฒนาระบบให้องค์กรแต่หน่วย
งานนีก้ ข็ าดการดูแลจัดวางความส�ำคัญ ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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๗. สรุป

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ คือ การเชื่อมโยงเทคโนโลยี ๓
ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีสอื่ สาร (Telecommunication Technology) เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
(Computing Technology) และเทคโนโลยีฐาน
ข้อมูล (Data-based Technology) เพื่อติดต่อ
สื่อสารกับผู้รับบริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
ท�ำงานร่วมกันของระบบสารสนเทศทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ่ อ การ
บริหารจัดการและการให้บริการ ผู้บริหารจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์
บริ ห าร และสร้ า งสรรค์ ส่ิ ง ใหม่ ใ ห้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ผลผลิ ต ของการท� ำ งานขององค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการ
บริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและ

สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการ
เข้าถึงบริการของรัฐ ประการส�ำคัญจะต้องได้รับ
ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ และเต็มใจจาก ทัง้ ๓ ฝ่าย
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ด้วย
ความคาดหวังว่าระบบราชการไทยเกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปสู่การบริหารรูปแบบใหม่ กระบวนการท�ำงาน
ใหม่ และขีดสมรรถนะใหม่

๘. ข้อเสนอแนะ

๑. ผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก าร
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการให้บริการ
ข้อมูลทีด่ มี มี าตรฐาน และคุณภาพแก่สาธารณะ อัน
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
๒. ด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ
การให้บริการทีด่ ผี า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็น ๔ ท.
คือ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา
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