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การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ
Information Management in the government
ปาริชาติ เยพิทักษ์ (Parichat Yepitak) 
ธีระวัฒน์ จันทึก (Thirawat Chuntuk) 
บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาทบทวนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัย ของการบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ 2) เพื่อเสนอกรอบแนวคิดการบริหารจัดการข้อมูล
ขององค์การในภาครัฐ โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐภายใต้แนวคิดพื้นฐานการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และนาไปพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์การในภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อ ลดความขัดแย้ง
ในการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความเป็น
เลิศ บทความนี้ จึงได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลเพื่อนาเสนอกรอบแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการบริหารจัดการขององค์การ
ภาครัฐ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของการให้บริการประชาชนในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ
คาสาคัญ : การบริหารจัดการข้อมูล มุมมอง/แนวคิดพื้นฐานทรัพยากรขององค์การ
Abstract

This article aims two reasons: The first, it reviews the basic knowledge about the
theory research of the information management in government. The second, it offers a
framework for the information management in government. This is literature reviews. It was
found that the knowledge of the basics of the information management in government. This is
a concept of the organization which it is limited resources for maximum benefit. It has led to
the development of information management in the new public management of the
government. Moreover, it can reduce conflict in the management of the organizations by
creating a competitive advantage and the organization towards excellence. This article has
discussed the format of information management systems. Then, the paper is present a
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framework for the development of information management in the government for the One
Stop Service.
Keyword: Information Management, Resource-Based View of the frim (RBV)
บทนา

ในยุคแห่งสังคมความรู้ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ (Knowledge
Base Economy) ควบคู่ไปกับการบริหารองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization) ที่ให้ความสาคัญกับ
การสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่เป็นหลัก (สุกัญญา เรืองสุวรรณ, 2553 : หน้า 73-80) ดังนั้น สิ่งสาคัญที่
องค์การต้องใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
และความรู้ (Knowledge) ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางปัญญาขององค์การที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อวาง
แผนการจัดการองค์การ และให้ความสาคัญกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์การ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ (Hammer &
Champy, 1993)
องค์การในภาครัฐจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน ตามปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ทาให้ภาครัฐต้องเร่งเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นภาวะของเศรษฐกิจที่ตกต่าลง ผลกระทบที่เกิดจากจากการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ และปัจจัยภายในคือข้อจากัดขององค์การในภาครัฐทั้งด้านงบประมาณและกาลังคนประกอบกับ
ภาครัฐเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ และมีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย คื อ มีศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลของ
ตนเอง จึงได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication)
มาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององค์การในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2546) และสอดคล้องกับการบริหารจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่
ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ และสามารถ
ลดความขัดแย้งภายในการบริหารจัดการภายในองค์การ และระหว่างคนในองค์การได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทุก
กิจกรรมในองค์การจาเป็นต้องใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการทั้งสิ้น (Haug, Arlbjørn and Pedersen, 2009: PP.
1053-1068) องค์การภาครัฐส่วนใหญ่ลงทุนไปกับการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทางานในด้าน
ต่างๆ เพราะหวังว่าจะช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (Xu et al, 2002: PP. 47-58) แต่ถ้าหากมองข้ามคุณภาพ
ข้อมูลที่อยู่ในระบบแล้วสิ่งที่ลงทุนไปนั้นก็เท่ากับเป็นการสูญเปล่าโดยสิ้นเชิง เพราะการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี
ต้องเพียงพอสาหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐให้
ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการ ทั้งยังสามารถลดความขัดแย้งในการบริหารจัดการองค์การของภาครัฐได้
อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ในบทความนี้ ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลของ
ภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับฐานทรัพยากรขององค์การ
Resource-Based View of the Firm (RBV) และทฤษฎีระบบ (System Theory) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จึงได้กล่าวถึงการบริหารจัดการระบบข้อมูลของภาครัฐ ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น เพื่อ นาไปสู่
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การนาเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลที่สาคัญ โดยคานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการข้อมูล และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการข้อมูล
ภาครัฐต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล
การจัดการข้อมูล (Information Management) ในอดีตการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นการจัดเก็บ
ตามประเภทสื่ อที่ ใช้ บั น ทึก และเมื่ อสารสนเทศมี ป ริม าณเพิ่ ม มากขึ้น มี รูป แบบที่หลากหลาย ประกอบกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การจัดการสารสนเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจัดการข้อมูลจึงมีการปรับเปลี่ยน
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงของเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้อง
ถูกต้องแม่นยา ครบถ้วน ส่วนความรวดเร็วของการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน นอกจากนี้ Lucas
(2010) ได้ให้ความหมายของคาว่า “คุณภาพข้อมูล” คือ ข้อมูลที่มีคุณภาพจะใช้ในการดาเนินงาน การตัดสินใจ
และวางแผนได้ ส่วน Marshall and Harpe (2009) ได้กล่าวว่าข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งาน และตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องด้วย ดังนั้น คุณภาพข้อมูลจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การดาเนินงานเพราะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการบริหารจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการเก็บ (นาเข้า), จัดการ (ประมวลผล) และ
เผยแพร่(แสดงผล) ข้อมูลและสารสนเทศและสนับสนุนกลไกลของผลสะท้ อนกลับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์ก ารอย่ างมีป ระสิท ธิภาพ (Kirk,2005) ซึ่ง ต้องคานึ งถึง คุณ ภาพระบบ
คุณภาพข้อมูล การดาเนินงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลกระทบในส่วนบุคคล และผลกระทบขององค์ก าร
(DeLone and McLean,2003: PP. 9-21) ดังนั้น จึงได้ให้ความสาคัญกับระบบสารสนเทศเพื่อนามาใช้ในการ
จัดการตั้งแต่ระดับนโยบาย การวางแผนองค์การของภาครัฐ (Myburgh,2000: PP. 4-6)
แนวคิดเกี่ยวกับฐานทรัพยากรขององค์การ Resource-Based View of the Firm (RBV)
Barney (1991) ได้นาเสนอแนวคิดการใช้ทรัพยากรขององค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่ ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น ระหว่ า งทรั พ ยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) (RBV) ในมุ ม มองของ
ความสามารถเชิงพลวัตร (Dynamic Capabilities) โดยลักษณะที่สาคัญของทรัพยากรที่ควรมีคุณลักษณะ
4 ประการคือ มีคุณค่า (Value) หายาก (Rare) ไม่สามารถทดแทนได้ง่าย (Difficult to Substitute) และยากที่
คู่แข่งจะลอกเลียนแบบได้ (Imitate)นอกจากนี้ Wernerfelt (1984) ได้กล่าวถึง ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
พิจารณาได้จาก “ทรัพยากรภายในองค์การ” ซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่สาคัญที่สุดขององค์การในการสร้ างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และองค์การควรจะบริหารและจัดการทรัพยากรแบบมุ่งตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยต้องพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถของ
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องค์การที่แบ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Tangible and Intangible Assets) ดังนั้น
การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ จึงจาเป็นต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ทาให้มองเห็นภาพรวมขององค์การทั้งหมดตามหน้าที่ที่
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาองค์การในลักษณะระบบนั้นจะก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
ขององค์การทั้งระบบ (System) โดยมี 4 ส่วน คือ (Certo.,2000) ปัจจัยนาเข้า คือ การนาทรัพยากรต่างๆ เข้าสู่
ระบบ จากนั้นองค์การจะทาหน้าที่แปรสภาพสิ่งที่นาเข้าไปด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการใช้เทคโนโลยี เรียกว่า
กระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ คือ ผลผลิต และการป้อนกลับ คือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่ มีผ ลต่ อการบริหารจั ด การองค์การตามสถานการณ์ต่ า งๆ อาจจั ด ได้ ว่ า เป็ น กลุ่ม ของส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กันในเชิงที่จะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (สมยศ นาวีการ,2544: หน้า 49)
ดังนั้น ทฤษฎีระบบจึงถูกนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการองค์การภาครัฐ คือ กระบวนการแปรสภาพข้อมูลเพื่อเปลี่ยนปัจจัยนาเข้าไปเป็นผลผลิต และเป็นกลไกใน
ระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งจะขึ้นกับการนาข้อมูลย้อนกลับไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
และ ปรับปรุงปัจจัยนาเข้า หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ (Chain of Effects) (Turban et al.,2006)
การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ
ในยุคแห่งสังคมความรู้ (Knowledge Society) ที่ให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก
ประกอบกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากแต่ภาครัฐยังมิได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนักในการสร้างและ
นาเสนอบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึ่งอาจเป็นจุดด้อยของภาครัฐที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2554) ดังนั้น การสร้าง
ให้ภาครัฐเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้งบประมาณสูงและใช้เวลาในการเตรียมการนาน สิ่งที่
ควรตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ก็คือ ระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ เพราะในปัจจุบันทรัพยากรของ
องค์การภาครัฐส่วนหนึ่งคือระบบสารสนเทศที่เป็นข้อมูล ที่เป็นจริง ถูกต้อง แม่นยา โปร่งใส โดยได้นาเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์การภาครัฐได้
อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)
ภาครัฐจึงได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการบริหารราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของภาครั ฐ อั น จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
(Knowledge - Based Society) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ,2552) และวางแนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ที่เรียกว่า “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
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(E-Government)” และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และพัฒนาบริการภาครัฐผ่าน
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสร้า งโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง บริการได้ ทั่วถึง และเท่าเที ยม รวมทั้ง สร้า ง
มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ๆ ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยมั่นคงมากยิ่งขึ้น
ภายใต้โครงการ “สมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) ” (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ,2554) ปรากฏตาม
ภาพที่ 1

สมาร์ทไทยแลนด์ 2020
Stronger Economy

Social Equality

Environmental Friendly

Smart Agriculture

Smart Healthy

Smart Environment

Smart Services

Smart Learning

(ICT for Green& Green
ICT)

Smart Government

ICT Human Resources and
ICT Competent Workforce

ICT Infrastructure

ICT Industry

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดสมาร์ทไทยแลนด์
ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,2552
จากนโยบายดังกล่าวนาไปสู่การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและให้บริการประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการสารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย มีอัตรา
การขยายตัว ร้อยละ 15.60 โดยคิดเป็นมูลค่าตลาด 293,239 ล้านบาท (สานักงานสถิติ, 2555) เมื่อพิจารณาใน
ส่วนของบริการด้าน Data Center and Disaster Recovery Center พบว่าภาพรวมมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 6,903
ล้านบาท (สานักงานสถิติ, 2555) โดยภาครัฐมีการใช้จ่ายในส่วนนี้ถึง 2,567ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
38.5 (สานักงานสถิติ, 2555) เพื่อใช้ในการสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องแม่
ข่ายและระบบ หรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการ
ให้บริการจากองค์การภาครัฐไปยังภาคประชาชน
ประกอบกับความจาเป็นที่ต้องมีการดาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย จึงได้จัดทาแผนโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศ และกาหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
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แห่งชาติ หรือ Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF) ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลือกที่จะใช้ “มาตรฐานเปิด”เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะมาตรฐานที่
เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้มีผู้พัฒนาระบบไดหลากหลายไมผูกขาด ทั้งยังช่วยให้
มีทางเลือก และมีต้นทุนการพัฒนาที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถขยายขีดความสามารถของระบบในอนาคตได
สะดวก ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานอื่นๆได้ง่ายขึ้น
โดยแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา องค์การของภาครัฐมีการบริหารจัดการข้อมูล ที่หลากหลาย
ในรูปแบบ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลตามลักษณะของการทางาน คือ การจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
เดียว (Stand-Alone) หมายถึง ระบบฐานข้อมูลขององค์การขนาดเล็กที่ต้องการจัดเก็บฐานข้อมูลไว้เฉพาะ
ในคอมพิวเตอร์เครื่องเพียงเครื่องเดียว ต่อมาได้มีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย
(Server) ดาเนินงานในระบบ LAN หรือระบบ WLAN จากรายงานสารวจการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2555 พบว่า มีองค์การภาครัฐส่วนใหญ่ใช้ระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network) ร้อยละ 95.3
รองลงมาคือระบบ WLAN (Wireless LAN) ร้อยละ 76.7 โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายส่วนใหญ่ คือ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ร้อยละ 96.1และใช้อินทราเน็ต (Intranet) ร้อยละ 82.9 เพราะรูปแบบนี้สามารถ
ประยุกต์ใช้กับระบบฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database) ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความเสถียรภาพ
ในการทางาน ร้อยละ 99.5 โดยแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพด้านล่างตามรูปภาพที่ 2 ทั้งยังสามารถช่วยเรื่ อง
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
ในปัจจุบันได้มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
(Stand-Alone) และพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Server) เพื่อดาเนินงานใน
ระบบ LAN หรือระบบ WLAN ซึ่งรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ต้องมีการจัดทาสถานที่เพื่อรองรับการ
จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่ายโดยเฉพาะ ที่เรียกกันว่า ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ซึ่งต้องใช้
การลงทุนจานวนมาก เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาตรฐานนั้น ต่อมาได้มีการตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรการที่มีอยู่อย่างจากัด จึงได้มีพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบระบบประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ (Cloud
Computing) หมายถึง การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศที่พร้อมใช้งานได้ และมีการแบ่งปันข้อมูลเพราะเป็นทรัพยากรแบบ
เสมือนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ได้ง่าย (ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ และ ภุชงค์ อุทโยภาศ,2555:
หน้า 65) โดยเชื่อมต่อกันเป็น ระบบคลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้วยเทคโนโลยี
เวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Software as a Service (SaaS) เพื่อลดภาระการ
บริหารจัดการของผู้ดูแลระบบให้น้อยที่สุด
ดังนั้น รูปแบบการจัดเก็บข้ อมูลขององค์การในภาครัฐในลักษณะระบบประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing) มีแนวโน้มว่าจะถูกพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้มากขึ้น ภายใต้ “โครงการ
บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service)” ที่ให้การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งแนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าวจึงเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยที่มีเป้าประสงค์
21

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand)” ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการคาดการณ์ว่า
มูลค่าการใช้บริการ Cloud Computing และSoftware as a Service (SaaS) ในประเทศไทยประมาณ 2,089
ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโต ร้อยละ 22.9 โดยเป็นกลุ่มผู้ใช้งานรัฐและเอกชนถึงร้อยละ 71.3 หรือ 180,821
ล้านบาท
จากการข้อมูลข้างต้นพบว่ารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์การในภาครัฐมีความหลากหลาย และมี
การบริหารจัดการระบบข้อมูลเพื่อใช้สาหรับองค์การของตนเองเป็นหลักสาคัญ แต่ในอนาคตทุกองค์การจะต้อง
การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น (ทศพร
ศิริสัมพันธ์,2538 หน้า 25) เพราะองค์การในภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลขององค์การของ
ภาครัฐในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือแบบจุดเดียว (One Stop Service) ทาให้ต้องตระหนักถึงการใช้ข้อมูลซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการระบบข้อมูลขององค์การเป็นสิ่งสาคัญ และมีประโยชน์
สาหรับการบริหารจัดการองค์การในภาครัฐอย่างมาก เพราะสามารถลดความซ้าซ้อนกันของข้อมูล (Reduced
Data Redundancy) ลดความขัดแย้งของข้อมูล (Reduced Data Inconsistency) การรักษาความคงสภาพของ
ข้อมูล (Improved Data Integrity) ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ (Shared Data) ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล(Easier Access)
ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน (Reduced Development Time) ได้ (สุกัญญา เรืองสุวรรณ,2553: หน้า
73-80)
เมื่อองค์การของภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลแล้ว จึงควรจะมีการกาหนด
กรอบในการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลขององค์การ(Divorski
and Scheirer,2001: PP.83-94) โดยเริ่มจากการผลักดันให้องค์การมุ่งมั่นและเพิ่มความสามารถเพื่อพัฒนา
คุณภาพข้อมูล โดยการสื่อสารและทบทวนขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมองว่าการสื่อสารของทุกช่วงวัย
ทางานเป็นเรื่องที่สาคัญเพื่อให้ทุกคนในองค์การมีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพข้อมูลได้ถูกต้องตรงกัน เพื่อลดความ
ขัดแย้งภายในองค์การและระหว่างองค์การอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานขององค์การในภาครัฐ
มากยิ่งขึ้นโดยการกาหนดปรัชญาข้อมูลองค์การ (Corporate Data Philosophy) เช่นเดียวกับการกาหนด
วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆขององค์การ การกาหนดปรัชญาข้อมูลองค์การ หมายถึงการที่องค์การมองข้อมูลเป็น
สินทรัพย์อย่างหนึ่งที่มีมูลค่าทางธุรกิจ จากนั้นกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ข้อมูลองค์การ (Corporate Data
Policy and Strategy) แล้วกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Steward) ทาหน้าที่ดูแลข้อมูลทั้งด้าน
เนื้อหาและคุณภาพข้อมูล
จากนั้นจึงควรที่จะทาการประเมินคุณภาพข้อมูลที่มีอยู่ โดยการทาให้การประเมินคุณภาพข้อมูลเป็น
กระบวนการหนึ่งในกระบวนการทางานปกติ ที่เรียกว่าเครื่องมือคุณภาพข้อมูล (Data Quality Tools) ควบคู่ไป
กับการใช้การป้อนกลับจากผู้ใช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณภาพ และศึกษาการตอบสนองต่อ
ข้อจากัดของข้อมูลเป็นการเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลโดยการรายงานเกี่ยวกับข้อจากัดเหล่านั้ น หรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของข้อมูลนั้น โดยการสร้างคุณภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูล การพัฒนา
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คุณภาพข้อมูลโดยการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นไม่เพียงพอที่จะป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดคุณภาพก็จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
นอกจากนี้ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค วรต้ อ งค านึ ง ถึ ง ในการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ขององค์ ก ารในภาครั ฐ คื อ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) โดยการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Access
Control) เพื่ อรักษาความลั บของชั้น ข้อมูล ประกอบกับ ความปลอดภัยของระบบข้อมูล มีความส าคัญต่ อ
ความสาเร็จขององค์การในภาครัฐเป็นอย่างมาก (von Solms.,2004: PP.371-6) จึงจาเป็นต้องรักษาข้อมูลให้
ปลอดภัย และลดความเสี่ยง (Risk Assessment) รวมถึงการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย
ทั้งยังต้องสามารถรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ (Secrecy) และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (Availability) (Hong et
al.,2003: PP. 243-248) โดยการกาหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล เป็นกฎข้อบังคับ
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐที่ดี จึงควรที่จะมีการบูรณาการข้อมูลได้จากทุก
ภาคส่วนนั้น จึงจะเป็นการสร้างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ หากแต่ต้องใช้งบประมาณสูงและใช้
ระยะเวลาในการเตรียมการมากและสิ่งที่ควรตระหนักและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศที่เป็นข้อมูลจริง ถูกต้อง แม่นยา โปร่งใส (ภมรพรรณ วงศ์เงิน ,2554) เมื่อมี
ข้อมูลที่ดี ในปริมาณที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ก็จะลดความขัดแย้งในการบริหารจัดการองค์การ
ภาครัฐสมัยใหม่ได้อย่างเป็นชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังสามารถนาพาองค์การของภาครัฐไปในทิศทางที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพราะสารสนเทศเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของภาครัฐที่มีอยู่อย่างจากัด จึงควรการบริหาร
จัดการเพื่อใช้ทรัพยากรนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการข้อมูลขององค์การ
ในภาครัฐได้อย่างยั่งยืนต่อไป
จากการศึกษาทบทวนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและรูปแบบข้อเสนอของการ
บริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ จึงสามารถเชื่อมโยงจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ นาไปใช้ในการวิจัย ในอนาคต
ปรากฏ ตามภาพที่ 3
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ข้อแนะนากรอบแนวคิด
( ตัวแปรต้น )

( ตัวแปรตาม )

การบริหารจัดการข้อมูล
ภายใต้เงื่อนไขของแนวคิดฐาน
ทรัพยากรขององค์การ

ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
องค์การของภาครัฐที่ตอบสนองต่อ
การให้บริการประชาชน

( ตัวแปรแทรก )
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
ภาพที่ 3 “กรอบแนวคิด” การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดจากแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการข้อมูล
ขององค์การในภาครัฐที่ทาการทบทวนเบื้องต้น
บทสรุป
ในยุคแห่งสังคมที่ให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก ประกอบกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนขณะที่
ภาครัฐยังมิได้ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนักในการสร้างและนาเสนอบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน ซึ่งอาจเป็นจุดด้อยของภาครัฐที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้น สิ่งที่ค วรตระหนักและสร้างความเข้าใจ คือ ระบบสารสนเทศที่เป็นข้อมูล ที่เป็นจริง ถูกต้อง แม่นยา
โปร่งใส โดยได้นาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลขององค์การภาครัฐได้อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลขององค์การในภาครัฐในปัจจุบันมีความหลากหลาย ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล
ตามลักษณะของการทางาน คือ การจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว (Stand-Alone) และการ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Server) ดาเนินงานในระบบ LAN หรือระบบ
WLAN รวมถึงการพัฒนาในอนาคตที่มุ่งเน้ นจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบระบบประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ (Cloud
Computing) เพราะทุกองค์การให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการระบบข้อมูล หากแต่องค์การในภาครัฐส่วน
ใหญ่ ยัง ไม่ส ามารถบริหารจั ดการข้อมูล ขององค์การของภาครัฐ ในลั กษณะแบบเบ็ ด เสร็จ หรือแบบจุ ดเดี ย ว
(One Stop Service) ทาให้ต้องตระหนักถึงการใช้ข้อมูลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
จากบทความวิชาการที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การทาวิจัยในอนาคต โดยผู้ศึกษาได้ทาการทบทวน วรรณกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทาวิจัยการพัฒนาตัว
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แบบการลดความขัดแย้งเชิงพหุเพื่อเสริมสร้างความผาสุขขององค์การที่มีความหลากหลายในช่วงวัยทางานเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการบริหารจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
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