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คำานำ า
โลกในปั จจุบัน อาจเรียกได้ว่าเป็ น โลกแห่งยุคดิจิตอล หรือ โลกไร้พรมแดน อัน
เป็ นผลสืบเน่ ืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการส่ ือสาร โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ
( Information Technology : IT ) ท่ีสำาคัญและมีการนำ าใช้กันอย่างแพร่หลายทัว่
ทุกหนแห่งบนโลก ท่ีเราร้้จักกันดี ได้แก่ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ จาน
ดาวเทียม เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต อาจกล่าวได้ว่าเป็ น
เทคโนโลยีท่ีสำาคัญแห่งยุคและเป็ นพ้ืนฐานสำาหรับการพัฒนาด้านต่างๆของ
ประเทศ ดังนั ้นในบทความนี้จะเน้ นถึงการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางด้าน
อินเตอร์เน็ตในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบต
ั ิงานสารบรรณว่ามีส่วนประกอบพ้ืน
ฐานอะไรบ้างท่ีผ้ปฏิบัติงานสารบรรณในยุคปั จจุบันควรร้้ เพ่ ือเป็ นแนวทางสำาหรับ
การพัฒนาตนเอง องค์กร และ ประเทศชาติ ในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพ่ ือให้ ผ้้เข้ารับการอบรมหลักส้ตรการฝึ กอบรมข้าราชการตำารวจและบุคคลท่ี
บรรจุหรือโอนมาเป็ นข้าราชการตำารวจชัน
้ ประทวน( กอป. ) ข้าราชการผ้้เข้ารับการ
ฝึ กอบรมหลักส้ตรทบทวน และ ข้าราชการตำารวจของศ้นย์ฝึกอบรมตำารวจภ้ธร
ภาค 8 มีความร้้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็ นมา ความสำาคัญ และความจำาเป็ น
ของระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิ กส์ ท่ีมีต่อหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน ทัง้
ในระดับองค์กรและระดับประเทศ
2. เพ่ ือใช้เป็ นแหล่งอ้างอิง และ เป็ นค่้มือพ้ืนฐานสำาหรับการเรียนร้้ด้วยตนเองใน
การพัฒนา ทักษะการปฏิบต
ั ิงานสารบรรณท่ีเก่ียวข้องกับงานสารบรรณอิเลคทรอ
นิ กส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.เพ่ิมศักยภาพของผ้้ปฏิบต
ั ิงานสารบรรณให้มีความร้้ความเข้าใจทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากย่ิงขึ้น
2.เป็ นการเพ่ิมพ้นความร้้ ให้แก่ ผ้เ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักส้ตรการฝึ กอบรม
ข้าราชการตำารวจและบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเป็ นข้าราชการตำารวจชัน
้ ประทวน
(กอป.) ข้าราชการผ้้เข้ารับการฝึ กอบรมหลักส้ตรทบทวน และข้าราชการตำารวจ
ของศ้นย์ฝึกอบรมตำารวจภ้ธรภาค 8 ตามยุทศาสตร์การพัฒนาการเรียนร้้ของศ้นย์
ฝึ กอบรมตำารวจภ้ธรภาค 8 และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตำารวจภ้ธรภาค
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ผ้้เขียนหวังเป็ นอย่างย่ิงว่าบทความฉบับจะเกิด
ประโยชน์แก่ผ้อ่านทัง้ผ้้เข้ารับการฝึ กอบรมหลักส้ตรการฝึ กอบรมข้าราชการตำารวจ
และบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเป็ นข้าราชการตำารวจชัน
้ ประทวน (กอป.) ข้าราชการ
ผ้้เข้ารับการฝึ กอบรมหลักส้ตรทบทวน และข้าราชการตำารวจของ ศ้นย์ฝึกอบรม
ตำารวจภ้ธรภาค 8 ท่ีปฏิบัติหน้ าท่ีเก่ียวข้องกับงานสารบรรณอิเลคทรอนิ คส์ ตลอด
จน ผ้้สนใจทัว่ไป ไม่มากก็น้อย และหากมีคำาแนะนำ า หรือ ติชมประการใด ผ้้เขียน
ก็ยินดีรับไว้เพ่ ือเป็ นข้อม้ลในการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและดีย่ิงขึ้นในโอกาส
ต่อไป
ขอขอบคุณเป็ นอย่างย่ิง
ร.ต.อ. วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์
อาจารย์ สบ 1 ทำาหน้ าท่ี อาจารย์วิชาบริหารงานตำารวจ
กลุ่มงานอาจารย์ฯ ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 8
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บทท่ี 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT ) คือ อะไร ?
พัฒนาการของเทคโนโลยี
โลกเรามีกำาเนิ ดมาประมาณ 4600 ล้านป เช่ ือกันว่าพัฒนาการตามธรรมชา
ติทำาให้เกิด
ส่ิงมีชีวิตบนโลกประมาณ 500 ล้านปท่ีแล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุประมาณอย้่ในช่วง
200 ล้านป
ส่ิงมีชีวิตท่เี ปนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเม่ ือห้าแสนปท่ีแล้ว
มนุษย์สามารถส่ง
สัญญาณท่าทางส่ ือสารระหว่างกันและพัฒนามาเปนภาษา ตัวหนั งสือและจารึกไว
้ตามผนังถ้ำ เม่ ือ
ประมาณ 5000 ปท่ีแล้ว มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนั งสือได้เม่ ือประมาณ 500 –
800 ปท่ีแล้ว
เทคโนโลยีเร่ิมเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำาให้การส่ ือสารด้วยข้อความและ
ภาษาเพ่ิมขึ้นมาก จากนั ้น
พัฒนามาจนถึงการส่ ือสารด้วยข้อความและส่งภาษาผ่านทางโทรศัพท์ได้ประมา
ณร้อยกว่าปมาแล้ว และเม่ ือ
ประมาณห้าสิบปท่ีแล้ว ก็มก
ี ารส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร ์ ซ่ ึงมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ ืองและรวดเร็วจนถึงปั จจุบันทำาให้มีการใช้สารสนเทศในร้ปแบบข่าวสา
รมากขึ้น
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความร้้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเก่ียว
กับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ การศึกษาพัฒนา
องค์ความร้้ต่าง ๆ
ก็เพ่ อ
ื ให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของส่ิงต่าง ๆ และหาทางนำ ามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น
การนำ าสารซิลิกอน ท่ีมีอย้่ทรายตามท่ีต่าง ๆ มาแยกสกัดทำาให้เปนสารบริสุทธิ ์
และเจือสาร
บางอย่างให้เกิดเปนส่ิงท่ีเรียกว่าสารก่ ึงตัวนำ า จากนั ้นนำ ามาใช้ผลิตเปนทรานซิ
สเตอร์ และ ไอซี
เพ่ ือนำ ามาใช้เปนอุปกรณ์รวบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ใช้เปนชิพ ซ่ ึงเปนส่วนประกอบ
สำาคัญของ
คอมพิวเตอร์ เปนต้น ดังนั ้น กล่าวได้วา่ เทคโนโลยีคือผ้้ช่วยในการเพ่ิมม้ลค่าของ
ส่ิงของต่าง ๆ

6

ให้มีราคาส้งขึ้นและเกิดประโยชน์มากขึ้น
สารสนเทศ หมายถึง ข้อม้ลท่ีเปนเร่ ืองท่ีเก่ียวข้องกับความจริงของคน สัตว์
ส่ิงของ ทัง้ท่ี
เปนร้ปธรรมและนามธรรม นำ ามาจัดเก็บ รวบรวม มีการเรียกค้นและส่ ือสารระหว่า
งกัน ก่อให้
ประโยชน์ต่อการดำาเนิ นชีวิตของมนุษย์ ไม่วา่ จะเปนข้อม้ลทางด้านภาษา วิชาการ
การดำารงชีวิต
สภาพสังคม ฯลฯซ่ ึงโดยปรกติแล้วข้อม้ลเหล่านี้ มนุษย์จะจัดเก็บไว้ในสมอง แต่
เน่ ืองจากสมองของมนุษย์มี
ข้อจำากัดหลายอย่าง เราไม่สามารถจะจดจำาทุกอย่างได้ จึงมีผ้ท่ีพยายามจะสร้าง
เคร่ ืองมือเพ่ ือช่วยใน
การรวบรวมข้อ ประมวลผล แยกแยะข้อม้ล คำานวณ และสะดวกในการเรียกใช้ก็
คือคอมพิวเตอร์ นั่ นเองเม่ ือนำ าคำาทัง้สองคำา มารวมกัน เปน เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงหมายถึง การนำ าเทคโนโลยีมาใช้สร้างม้ลค่าเพ่ิมให้กับสารสนเทศ
ทำาให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องตัง้แต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อม้ล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้าง
รายงาน การส่ ือสารข้อม้ล เปนต้น ซ่ ึงเราจะพบเห็นจากส่ิงรอบ ๆ ตัวเรา ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อม้ล เปนวิธีการรวบรวมข้อม้ลเข้าส้่ระบบ เช่น การรวบรวม
ระดับ
ผลการเรียน การสอบ การใช้รหัสสินค้า เปนต้น เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเก็บข้อม้ล
เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพบรรยากาศ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์
เคร่ ืองอ่านรหัสแท่ง เคร่ ืองอ่านเคร่ ืองหมายบนกระดาษ ฯลฯ
2. การประมวลผล คือ การนำ าข้อม้ลท่ีได้มาแยกแยะเปนกลุ่ม เรียงลำาดับ คำานวณ
หรือ
การคัดแยกข้อม้ล เคร่ ืองมือท่ีนำามาใช้ในการประมวลผลสามารถจำาแนกได้ 3
วิธี คือ
2.1) การประมวลผลด้วยมือ (Manual Data Processing) เป็ นวิธีการแบบ
ดัง้เดิมไม่ซบ
ั ซ้อนยุ่งยาก เหมาะสำาหรับงานปริมาณไม่มาก ไม่เร่งด่วน เคร่ ืองมือท่ี
ใช้ประมวลผลด้วยมือ เช่น ล้กคิด เคร่ ืองคิดเลข ปากกา ดินสอ เป็ นต้น
2.2) การประมวลผลด้วยเคร่ ืองจักรกล (Machanical Data Processing) เป็ น
วิธีการประมวลผลท่ีใช้เคร่ ืองจักรกลมาทำางานร่วมกับอุปกรณ์สำาหรับประมวลผล
ด้วยมือ เช่น เคร่ ืองทำาบัญชี เป็ นต้น
2.3) การประมวลผลด้วยเคร่ ืองอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data
Processing) เป็ นวิธีการนำ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มาใช้ ซ่ ึงเป็ นวิธีการประมวลผลท่ีนิยมใช้ในปั จจุบัน มีลักษณะแบบออฟ
ไลน์ (Off-Line) และแบบออนไลน์ (On-Line)
3. การแสดงผลลัพธ์ เช่น แสดงเปนตัวหนั งสือ ร้ปภาพ กราฟ เปนต้น เทคโนโลยี
ท่ีใช้ในการแสดงผลข้อม้ลหรือสารสนเทศ เช่น เคร่ ืองพิมพ์ จอภาพ เคร่ ืองวาด
ภาพ
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4. การทำาสำาเนา คือ การทำาข้อม้ลให้มีจำานวนชุดมากขึ้น เช่น การถ่ายเอกสาร
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดทำาสำาเนา เช่น เคร่ ืองถ่ายเอกสาร เคร่ ืองพิมพ์ ส่วนการ
บันทึกข้อม้ล เทคโนโลยีท่ีนำามาใช้ในการบันทึกข้อม้ล ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จาน
แม่เหล็ก (ฮาร์ดดิสก์ , ฟล็อบปี้ ดิสก์) จานแสง(ซีดี-รอม) บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ
5. การส่ ือสารโทรคมนาคม เปนวิธีการส่งสารจากท่ีหน่ ึงไปยังอีกท่ีหน่ ึง หรือ
กระจายไปยังปลายทางครัง้ละมาก ๆ เทคโนโลยีสำาหรับถ่ายทอดส่ ือสารข้อม้ลและ
สารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ระบบส่ ือสารโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
โทรเลข โทรสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดาวเทียม ฯลฯ
อาจกล่าวได้ว่า ข้อม้ล (Data) และสารสนเทศ (Information) มีความหมายท่ี
คล้ายคลึงและแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ข้อม้ล หมายถึง ข้อม้ลดิบ
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีมีอย่้ในชีวิตประจำาวันซ่ ึงถ้กเก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ
ทำาให้ทราบถึงเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ข้อม้ลอาจอย่้ในร้ปตัวเลข ตัวอักษร ภาพ
และเสียง ส่วน สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ท่ีได้จากการนำ าข้อม้ลท่ีได้เก็บ
รวบรวมมาผ่านกระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ หลังสรุป จนสามารถนำ าไปใช้
ประโยชน์ได้ ดังร้ปตัวอย่าง :
แสดงความสัมพันธ์ของข้อม้ลและสารสนเทศ

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพย่อมมาจากข้อม้ลท่ีดี ข้อม้ลท่ีดีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
1) มีความถ้กต้องเช่ ือถือได้
2) ตรงตามความต้องการ
3) ทันต่อการใช้งาน
4) กะทัดรัด
5) ตรวจสอบได้
ดังนั ้นอาจกล่าวอีกนั ยหน่ ึงได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology : IT) เป็ นการนำ าเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้าน
การส่ ือสารโทรคมนาคมมาใช้ร่วมกันเพ่ ือช่วยในการรวบรวม ประมวลผล สรุป จัด
เก็บ และเผยแพร่ สารสนเทศท่ีได้ในร้ปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร ภาพ
และเสียง เพ่ ือให้เกิดประโยชน์ส้งสุด
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ส่เ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ ือสาร (Information and Communication Technologies :
ICT) ระยะแรกเราคงคุ้นเคยกับ คำาว่า IT คือการมีข้อม้ลสารสนเทศ
(Information) และมีเทคโนโลยี (Technology) คอมพิวเตอร์ท่ีมาแรงมากในช่วง
ประมาณ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา แต่ระยะหลัง ICT มีบทบาทมาก กล่าวคือ ได้ใช้
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ระบบเช่ ือมโยงข้อม้ลข่าวสารท่ีนอกจากจะรวมเอาอุปกรณ์คือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยทำาการประมวลผลข้อม้ล (Data) ให้รวดเร็ว ถ้กต้อง แม่นยำา
เป็ นสารสนเทศ (Information) ท่ีมี ความหมายในการบริหารจัดการแล้ว ยังใช้
อุปกรณ์ทางการส่ ือสาร (Communication) ช่วยเช่ ือมโยงไปหาเคร่ ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีอย่้ไกล (Remote Area) โดยใช้โทรศัพท์ ดาวเทียม ไมโครเวฟ ทำาให้การรับส่ง
และแลกเปล่ียนเอกสารเป็ นร้ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic) จึงสามารถ
ติดต่อข้อม้ลข่าวสารได้ง่าย ไม่จำาเป็ นต้องเดินทางไปเอง Information and
Communication Technology (ICT) มีความหมายถึง
Information Technology (IT) และ Communication Technology (CT)
(Mallard, 2002)
1) IT หมายถึง อุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
ซ่ ึงใช้เพ่ ือการเข้าถึง แก้ไข จัดเก็บ รวบรวม ควบคุม และนำ าเสนอสารสนเทศในร้ป
แบบอิเล็กทรอนิ กส์
(1) Hardware ได้แก่ Personal Computers, Scanners และ Digital
Cameras เป็ นต้น
(2) Software ได้แก่ Database Storage Programs และ Multimedia
Programs เป็ นต้น
2) CT หมายถึง อุปกรณ์โทรคมนาคม (Tele-communication Equipment)
ใช้เพ่ ือประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร
โมเด็ม และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
บทบาทความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำาให้มีการพัฒนาคิดค้นส่ิงอำานวย
ความสะดวกในการดำารงชีวิตประจำาวันเปนอย่างมาก เทคโนโลยีช่วยเสริมปจจัย 4
ท่ีจำาเปนต่อการ
ดำารงชีวิต ดังนี้
1. ทำาให้การสร้างท่ีพักอาศัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. ทำาให้การผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพ่ ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์มากขึ้น
3. ทำาให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสิน
้ ได้เปนจำานวนมาก มีราคาถ้กลง สิน
ค้าได้คุณภาพ
4. ทำาให้การติดต่อส่ ือสาร การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
ลักษณะสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเร่ ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำาวัน วิถีชีวิตความเปนอ
ย้่ของ
สังคมในยุคปจจุบันเปนอย่างมาก ซ่ ึงมีลักษณะสำาคัญดังนี้
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1.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำางาน
ในการประกอบการทำางานทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จำาเป
นต้องหาวิธีในการ
เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน คอมพิวเตอร์และ
ระบบส่ ือสารเข้ามามี
บทบาทท่ีสำาคัญ ช่วยให้เกิดระบบอัตโนมัติ ต่าง ๆ เช่น การฝากถอนเงินท่ีเคร่ ือง
เอทีเอ็ม การ
จัดบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว การจองตัว๋เคร่ ืองบิน เปนต้น
2.เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนร้ปแบบการบริการเปนแบบกระจาย เม่ ือมี
การพัฒนา
ระบบข้อม้ล และการใช้ข้อม้ลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้ นร้ปแบบการบริการแบบ
กระจาย ผ้้ใช้
สามารถสัง่ซ้ือสินค้าจากท่ีบ้าน สอบถามข้อม้ลผ่านทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
เปนต้น
3.เทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงท่ีจำาเปน สำาหรับการดำาเนิ นการในหน่ ว
ยงานต่าง ๆ
ปจจุบันในหน่ วยงานต่าง ๆ จะรวบรวมข้อม้ลเพ่ ือใช้ในองค์การ เพ่ ือสะดวกในกา
รสืบค้น เช่น
ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบการจัดเก็บภาษี การเบิกถอนเงินในธนาคารท่ีต่าง
สาขา การรวบผล
ระดับผลการเรียน เปนต้น ซ่ ึงจะส่งผลทางตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำาเนิ นงานขององค์กรในทุกระดับ กล่าวคือ
3.1 สำาคัญต่อความสำาเร็จของกิจการต้องมีการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ
3.2 มีผลกระทบต่อความสำาเร็จของการดำาเนิ นงานในองค์การ
3.3 เป็ นเคร่ ืองมือเชิงกลยุทธ์เพ่ ือความได้เปรียบในการแข่งขัน
3.4 ผ้้บริหารควรมีความร้้ ความเข้าใจเร่ ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ ือจะได้มีส่วนร่วมและสนั บสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ประโยชน์
อย่างแท้จริง พร้อมทัง้การกำาหนดมาตรฐาน รหัสแบบฟอร์มของหน่ วยงาน
3.5 ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวดเร็ว ทำาให้มีทาง
เลือกหลายทาง ต้องศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อม้ลอ่ ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานและองค์การเพ่ ือช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
เหล่านั ้น
3.6 เป็ นองค์ประกอบส่วนหน่ ึงขององค์การ มีผลกระทบต่อการจัด
องค์การ
4.เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ทำาให้ชีวิตความเปนอย้่ของคนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี เช่น การพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ การใช้
ตารางคำานวณและใช้อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์
โทรทัศน์ เปนต้น
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกำาเนิ ดคอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเปนต้นกำาเนิ ดของยุคสารสนเทศ หรือ I.T. ซ่ ึงใน
ช่วงแรกมีการนำ าคอมพิวเตอร์มาใช้เปนเคร่ ืองคำานวณแต่ต่อมาได้มีความพยายาม
พัฒนาให้
คอมพิวเตอร์เปนอุปกรณ์สำาคัญสำาหรับการจัดการข้อม้ล เม่ ือเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์ได้ก้าวหน้ า
มากขึ้น ทำาให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพส้งขึ้น
สภาพการใช้งาน
จึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อชีวิตความเปนอย้
่และสังคมจึงมี
มาก มีการเรียนร้้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผลของเทคโนโลยี กล่าวได
้โดยรวม ดังนี้
1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวต
ิ ท่ีดีขึ้น สภาพความเปนอย้่ของสังคมเมือง มี
การพัฒนาใช้
ระบบส่ ือสารโทรคมนาคม เพ่ ือติดต่อส่ ือสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กบ
ั
เคร่ ืองอำานวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเคร่ ืองปรับอากาศ
ใช้ควบคุม
ระบบไฟฟาภายในบ้าน เปนต้น
2. เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทำาให้เกิดการกระจากไปทัว่ทุกหนแห่ง แม้แต่ถ่ินทุรกันดาร ทำาให้มีการกระจาย
โอกาสการเรียนร้้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล กระจายการเรียนร้้ไป
ยัง
ถ่ินห่างไกล นอกจากนี้ในปจจุบันมีความพยายามท่ีใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่าน
เครือข่ายส่ ือสารด้วย
3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนใน
โรงเรียนมีการนำ า
คอมพิวเตอร์และเคร่ ืองประกอบช่วยในการเรียนร้้ เช่น วีดิทัศน์ เคร่ ืองฉายภาพ
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน เปนต้น
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับส่ิงแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลา
ยอย่าง
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จำาเปนต้องใช้สารสนเทศ เช่น การด้แลรักษาปา จำาเปนต้องใช้ข้อม้ล มีการใช้ภาพ
ถ่าย
ดาวเทียม การติดตามข้อม้ลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การเก็บรวบรวม
ข้อม้ล
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ท่ีเรียกว่า โทรมาตร
เปนต้น
5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปองกันประเทศกิจการด้านการทหารมีการ

ใช้
เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบ
ควบคุม
6. การผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิ ชยกรรม การแข่งขันทางด้านการ
ผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจำาเปนต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก ราคาถ้กลง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก มีการใช้ข้อม้ลข่าวสารเพ่ ือการบริหาร
และ
การจัดการ การดำาเนิ นการและยังรวมไปถึงการให้บริการล้กค้า เพ่ ือให้ซ้ือสินค้าได้
สะดวกขึ้น

12

บทท่ี 2

เทคโนโลยีสารสนเทศกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ คืออะไรและมีความเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร ?
E-Government
รัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ หรือท่ีเรียกว่า e-Government เป็ นคำาท่ีเกิดขึ้นใหม่
เม่ ือประมาณ 6-7 ปี ท่ีผ่านมา ในยุครัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร (ดำารง
ตำาแหน่ ง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ) เกิดขึ้นจากความ
ก้าวหน้ าของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็ นแนวความคิดการนำ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ ือสารคมนาคมมาใช้ในการบริหารจัดการ และการ
บริการภาครัฐท่ีให้กับประชาชน และองค์กรทางธุรกิจ โดยพัฒนาเป็ น Webbased
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เป็ นลักษณะศ้นย์รวมบริการแห่งเดียว One
stop services หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ น วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ ือสารเพ่ ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำาเนิ นงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อม้ลและ
สารสนเทศเพ่ ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิด
กับภาครัฐมากขึ้น ส่ ืออิเล็กทรอนิ กส์จะเป็ นเคร่ ืองมือท่ีสำาคัญในการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ประการสำาคัญจะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากทัง้ 3 ฝ่ าย
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน
ซ่ ึงจากการศึกษาเอกสารข้อม้ลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ให้คำาจำากัดความของ
e-Government ดังนี้
คำำนิ ยำมที่ 1 ตามคำาจำากัดความของ ธนาคารโลก ให้ไว้ว่า e-Government หมาย
ถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคมนาคม (Information and
Communication Technology – ICT) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพความ
สัมฤทธิผ
์ ล ความโปร่งใสและความรับผิดชอบของรัฐบาล
คำำนิ ยำมที่ 2 ตามคำาจำากัดความขององค์การสหประชาชาติ หมายถึง ความผ้กมัด
ตลอดไปของรัฐบาลในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ โดย
การยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และการสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ
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ข้อม้ลข่าวสาร และองค์ความร้้ ส่ิงท่ีเป็ นข้อตระหนั กว่าเป็ นวิธีปฏิบต
ั ิท่ีดีท่ีสุด ท่ี
รัฐบาลพึงดำาเนิ นการให้กับประชาชน
คำำนิ ยำมที่ 3 ตามคำาจำากัดความของ ศ้นย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หมายถึง วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ท่ีเน้ นการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเพ่ ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงานภาครัฐ
และปรับปรุงบริการแก่ประชาชน ตลอดจนการให้บริการด้านข้อม้ลเพ่ ือเพ่ิมอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐย่ิงขึ้น โดยมุ่ง
เป้ าไปท่ี 3 กลุ่ม คือ ประชาชน ภาคธุรกิจ และข้าราชการ
ผลพลอยได้ท่ีสำาคัญท่ีจะได้รับคือ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสท่ีมีมากขึ้น
ในกระบวนการทำางานของระบบราชการ อันเน่ ืองมาจากการเปิ ดเผยข้อม้ล และ
ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอกเวลาจึงคาดว่าจะนำ าไปส่้การลด
คอร์รัปชันได้ในท่ีสุด
จากคำาจำากัดความจะพบว่าการพัฒนา e-Government จะมีแนวทางหลัก ๆ
ของการพัฒนา 4 ประการ ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือการสร้างบริการท่ียึดความต้องการของ
ประชาชนเป็ นหลัก ประการท่ี 2 การพยายามสร้างให้หน่ วยงานของรัฐบาลมีช่อง
ทางการเข้าถึงได้มากขึ้นเป็ นการเพ่ิมโอกาสให้กับประชาชนในการเลือกท่ีจะติดต่อ
กับหน่ วยงานภาครัฐ ประการท่ี 3 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยทัว่กัน ประการ
ท่ี 4 การใช้สารสนเทศท่ีดีกว่าเดิม
ธุรกรรมของ e-Government
- รัฐบำลกับรัฐบำล (Government to Government หรือ G to G)
เป็ นการติดต่อระหว่างหน่ วยงานภาครัฐด้วยกัน ซ่ ึงเป็ นท่ีทราบกันว่าหน่ วย
งานส่วนใหญ่ต่าง
พัฒนาระบบงานขึ้นมาใช้เอง ทำาให้เกิดปั ญหาเร่ ืองมาตรฐานรหัสข้อม้ลท่ีต่างกัน
ไม่มีมาตรฐานในการแลกเปล่ียนข้อม้ลซ่ ึงกันและกัน ระบบไม่สามารถเข้าใจกันได้
มีการจัดทำาข้อม้ลซำา้ซ้อน เร่ ืองเดียวกันแต่มีเก็บอย่้หลายท่ี ดังนั ้นเม่ ือก้าวเข้าส่้ eGovernment ต้องมีการปรับแก้ส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานข้อม้ลภาครัฐโดยการ
กำาหนดการเรียกช่ ือข้อม้ลให้ตรงกัน กำาหนดการรับส่งข้อม้ลท่ีเป็ นภาษากลางซ่ ึง
ปั จจุบัน ใช้ XML (Extensible Markup Language)
- รัฐบำลกับกับภำคเอกชน (Government to Business หรือ G to B)
เป็ นการติดต่อกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซ่ ึงส่วนใหญ่เป็ นการติดต่อเพ่ ือการ
จัดซ้ือจัดจ้างการประม้ลงานก่อสร้างในส่วนนี้ก็จะเก่ียวกับการจัดซ้ือทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ หรือเรียกว่า e-Procurement ซ่ ึงจะมีการประกาศจัดซ้ือของภาค
รัฐ การส่งข้อเสนอ/ข้อม้ลของสินค้า และบริการ รวมทัง้การติดต่อชำาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิ กส์
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- รัฐบาลกับประชาชน (Government to Customer or Citizen หรือ G to C)
เป็ นการติดต่อระหว่างภาครัฐกับประชาชนหรือผ้้บริโภค ซ่ ึงส่วนใหญ่ก็คือ
บริการของภาครัฐท่ีจะให้กับประชาชนท่ีมีอย่้หลายร้ปแบบ เช่นการประกาศข่าว
ต่าง ๆ ประกาศนโยบาย ผลการดำาเนิ นงาน ประกาศราคาผลผลิต การบริการ
ค้นหาข้อม้ล การขอข้อม้ล กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
การบริการภาครัฐให้กับประชาชน
เดิมการให้บริการของภาครัฐท่ีกระทำาผ่านทางหน่ วยงานราชการจะมีอย่้ 3
ระดับ แต่เม่ ือภาครัฐเข้าส่้การเป็ น e-Government จะสามารถติดต่อกับภาครัฐโดย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเพ่ิมระดับการให้บริการของภาครัฐจาก 3
ระดับ เป็ น 4 ระดับ คือ
ระดับท่ี 1 เป็ นลักษณะการส่ ือสารทางเดียว
เป็ นการเผยแพร่ของหน่ วยงานภาครัฐ เช่น การประชาสัมพันธ์หน่ วยงานในเร่ ือง
เก่ียวกับ สถานะ โครงสร้าง อำานาจหน้ าท่ี บุคลากร แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ผลการดำาเนิ นงาน หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับบริการ รวมทัง้จัดให้
มีตัวอย่างแบบฟอร์มในการติดต่อขอรับบริการท่ีสามารถพิมพ์ (download) จาก
เว็บไซต์ได้ นอกจากนั ้นยังมี การประกาศข่าวการประกวดราคา การเผยแพร่ข้อม้ล
ทางเว็บไซต์
ระดับท่ี 2 เป็ นลักษณะการส่ ือสาร 2 ทาง
เป็ นการตอบโต้สองทิศทางระหว่างหน่ วยงานภาครัฐกับผ้้ใช้ เช่น การสืบค้นข้อม้ล
ตำาแหน่ งงานว่างของกรมการจัดหางาน การสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ การใช้แบบ
ฟอร์มบนเว็บ รวมทัง้การส่งความคิดเห็นผ่านระบบไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิ กส์
ระดับท่ี 3 ลักษณะการบริการที่ซับซ้อน เช่นการย่ ืนแบบฟอร์ม และเสียภาษี
ออนไลน์ได้ การจัดซ้ือ
จัดจ้างออนไลน์
ระดับท่ี 4 ลักษณะการบริการทุกอย่างในเว็บไซต์เดียว (integrate a wide range
of services across a whole government administration) เป็ นการเช่ ือบริการ
ของรัฐเป็ นจุดเดียวกัน เช่น ecitizen portal ซ่ ึงเป็ นเว็บไซต์ของรัฐบาลสิงคโปร์
การพัฒนาก้าวเข้าส่้ระดับท่ี 4 จะเป็ นเป้ าหมายหลักของโครงการพัฒนา eGovernment
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ปัจจัยสำาคัญท่ต
ี ้องพิจารณา
ด้วยแนวความคิดการให้บริการเพ่ ือให้บริการเพ่ ือให้ e-Government เป็ น
ลักษณะของ
One stop services ศ้นย์รวมบริการแห่งเดียวของรัฐบาล ดังนั ้นองค์ประกอบ
หลักท่ีต้องพิจารณาคือ
1. ประชาชน และองค์กรธุรกิจ ประชาชน ล้กค้าท่ีเป็ นผ้้ใช้บริการของหน่ วยงาน
ของรัฐ ทัง้นี้ประชาชนมีความหมายครอบคลุมทุกกล่มชนในสังคมรวมทัง้คน
พิการและผ้้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย เม่ ือ
e-Government คือการสร้างบริการในร้ปแบบใหม่ ๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้
ประชาชน ดังนั ้น
e-Government ต้องไม่ทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนในสังคมเพ่ิมมากขึ้น
นอกจากนั ้น องค์กรธุรกิจ หรือภาคธุรกิจก็นับเป็ นล้กค้าสำาคัญของภาครัฐ ซ่ ึงส่วน
หน่ ึงของผ้้ใช้บริการด้านข้อม้ลและการจัดซ้ือจัดจ้าง อีกส่วนหน่ ึงคือการเป็ นผ้้ร่วม
ลงทุนหรือให้บริการแทนภาครัฐในต่างประเทศการเป็ นผ้้ร่วมลงทุนกับภาค
เอกชนเป็ นเร่ ืองท่ีพบเห็นกันโดยทัว่ไป มีบริษัทท่ีให้บริการแก่รัฐเพ่ อ
ื สนั บสนุน
งานท่ีเป็ นพ้ืนฐานของภาครัฐ หรือบางครัง้บริษัทเหล่านี้อาจให้บริการบางอย่างแก่
ประชาชนเสียเองก็มี การท่ีภาครัฐต้องเป็ นพันธมิตรกับภาคเอกชน เน่ ืองจากภาค
รัฐมีข้อจำากัดด้านกำาลังคนและในแง่ของการนำ าเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ ึงในส่วน
นี้ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนมีความก้าวหน้ ามากกว่าภาครัฐมาก ดังนั ้นเบ้ืองหลัง
การให้บริการบนส่ ืออิเล็กทรอนิ กส์ คือการบริการจากภาคเอกชนเกือบทัง้สิน
้ โดย
ทัง้ 2 ฝ่ ายต้องเอ้ือประโยชน์และทดแทนในส่วนท่ีอีกฝ่ ายหน่ ึงไม่มี ดังนั ้น การ
ผลักดันและการดำาเนิ นการให้เกิด e-Government ต้องคำานึ งถึงประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึ้น แล้วกระจายส่้สังคมอย่างทัว่ถึง ไม่ได้ตกอย่้กับกลุ่มหน่ ึงกลุ่มใด โดย
เฉพาะซ่ ึงจะทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างสังคมได้
2. ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัย อาจกล่าวได้ว่าปั ญหาของการเข้าส่้
e-Government
ทัว่โลก คือการทำาอย่างไรท่ีจะให้ข้อม้ลของแต่ละหน่ วยงานแลกเปล่ียนกันได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะมีระบบท่ีแตกต่างกันก็ตาม ประเด็นตรงนี้เป็ น
ปั ญหามาโดยตลอด เน่ ืองจากท่ีผ่านมาหน่ วยงานของรัฐแต่ละหน่ วย ต่างพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาตัง้แต่ต้น ดังนั ้นเม่ ือต้องการแลกเปล่ียนข้อม้ลหรือต้องการใช้
ข้อม้ลร่วมกันจึงทำาให้เกิดปั ญหาไม่สามารถใช้ข้อม้ลร่วมกันได้ หน่ วยงานมักไม่
ยอมเปล่ียนรหัสของตัวเองเพราะฉะนั ้นหมายถึง ส่ิงท่ีลงทุนไปแล้วใช้ไม่ได้ และ
หากต้องปรับเปล่ียนระบบใหม่ หน่ วยงานต้องจัดหางบประมาณเพ่ ือฝึ กอบรม
บุคลากร ให้มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเป็ นผ้้ให้บริการได้ เร่ อ
ื งความปลอดภัยของ
ข้อม้ลเป็ นประเด็นความสำาคัญของ e-Government เพราะการให้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต หากประชาชนขาดความไว้วางใจในความปลอดภัยของระบบแล้ว
ประชาชนก็ไม่ใช้บริการ ซ่ ึงจะทำาให้เกิดการลงทุนท่ีไม่คุ้มค่าได้
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3. โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ การดำาเนิ นการก้าวเข้าส่้ e-Government ต้องมี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกันทัว่
ประเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศได้แก่
- โครงสร้างคมนาคมสาธารณะ เช่น ไฟฟ้ า ซ่ ึงเป็ นส่ิงสำาคัญสำาหรับการใช้เคร่ ือง
มือการส่ ือสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ ซ่ ึง
เป็ นเคร่ ืองมือจำาเป็ นในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
- การประยุกต์ใช้ไอที รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
- สารสนเทศ หมายถึง ข้อม้ลข่าวสาร หรือข้อม้ล หรือข้อม้ลท่ีได้รับการกลัน
่
กรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. วิสัยทัศน แ
์ ละแผนกลยุทธ์แห่งชาติ มีความจำาเป็ นอย่างย่ิงเพ่ ือให้เกิด eGovernment ในทิศทางเดียวกัน และกรอบเวลาท่ีชัดเจน ซ่ ึงจะเห็นว่า ใน
หลายประเทศ ท่ีประกาศนโยบายและกรอบท่ีชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบ
ซ่ ึงเปรียบเสมือนคำามัน
่ สัญญาท่ีภาครัฐให้กับประชาชนว่าจะผลักดีนให้เกิด
บริการอิเล็กทรอนิ กส์ในช่วงเวลาใด ในขณะเดียวกัน หน่ วยงานภาครัฐก็
จำาเป็ นต้องมีกรอบกลยุทธ์ เพ่ ือเป็ นค่้มือทำาให้เห็นทิศทางและเป้ าหมายของ
การก้าวไปส่้ e-Government ด้วยกัน
ประโยชนข
์ อง E-GOVERNMENT
ประโยชน์ต่อภาครัฐ คือ ลดงานและจำานวนเอกสารเอกสาร, เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ และลดงานธุรการ
ประโยชน์ต่อภาคเอกชน คือ ประหยัดเวลาในการเดินทางและการทำา
ธุรกรรม, การติดต่อกับภาครัฐเป็ น ไปอย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น
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บทท่ี 3
จากแนวคิดรัฐบาลอิเลคทรอนิ คส์สู่สำานั กงานอัตโนมัติ e-office
จาก คำำนิ ยำม ตามคำาจำากัดความของ ศ้นย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในตอนต้นซ่ ึงได้ให้ความหมายของคำาว่า รัฐบาลอิเลคทรอ
นิ คส์ หมายถึง วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ท่ีเน้ นการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเพ่ ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงานภาครัฐและปรับปรุง
บริการแก่ประชาชน ตลอดจนการให้บริการด้านข้อม้ลเพ่ ือเพ่ิมอัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐย่ิงขึ้น โดยมุ่งเป้ าไปท่ี 3
กลุ่ม คือ ประชาชน ภาคธุรกิจ และข้าราชการ
ซ่ ึงก็คือ การนำ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่ วยงานของรัฐเพ่ ือการบริหาร
จัดการข้อม้ล และเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็ว ถ้กต้อง
แม่นยำา ตรวจสอบได้ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในลักษณะ One stop
services หรือเป็ นการให้บริการทุกอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียวจึงมีการพัฒนาร้ป
แบบการดำาเนิ นงานให้มีความทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยการนำ า
เอาคอมพิวเตอร์มาใช ้ งานร่วมกับระบบฐานข้อม้ลสารสนเทศ เพ่ ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหน่ วยงานต่างๆ ให้รวดเร็วและแม่นยำามากขึ้น
โดยเฉพาะงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร ซ่ ึงมีอย้่เปนจำานวนมากในแต่ละ
หน่ วยงานจนร้ปแบบการทำางานของสำานั กงานในปจจุบันนี้อาจเรียกได้ว่าเปน "สำา
นั กงานไร้กระดาษ"
(Paperless office) เพ่ ือให้มีการบริหารจัดการ และสัง่การผ่านเคร่ ือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ ึงมักเรียกกันว่า Office work flow หรือ e-Office
สำานั กงานอิเลคทรอนิ คส์ (E-Office) คืออะไร
หากพิจารณาการดำาเนิ นงานตามสภาพความเปนจริงในหน่ วยงานของรัฐ โดย
ทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกับงานเอกสาร หรือ ธุรการ จะพบว่า ในแต่ละวันมีการใช้เอกสา
รกันเปนจำานวนมาก ส่วนหน่ ึงของเอกสารมาจากนอกหน่ วยซ่ ึงเปนการติดต่อมา
จากหน่ วยงานต่าง ๆ ภายนอกเอกสารท่ีมาจากภายนอกจะได้รับการลงรับท่ีหน่ ว
ยงานธุรการกลางจากนั ้นจะแยกแยะจำาแนก และส่งต่อ เอกสารหลายชิน
้ ต้องทำา
การคัดลอกถ่ายสำาเนา
แล้วส่งต่อ โดยเฉพาะการส่งกระจายเพ่ ือการรับร้้หรือแจ้งเพ่ ือทราบ
กองกลางหรือหน่ วยงานธุรการกลางของแต่ละหน่ วย จะต้องส่งหนั งสือหรือ
เอกสารไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ ท่ีอย่้กระจาย หรืออย้่ท่ีห่างไกลย่อมต้องใช้เวลาใน
การส่งข้อม้ล ขณะเดียวกัน เอกสารจำานวนมากมีลักษณะการเดินทางแบบทาง
เดียวและมีลักษณะแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ยังมีเอกสารท่ีกระจายแบบหน่ ึง
ต่อหน่ ึง หรือจากหน่ ึงไปส่้อีกหลาย ๆ หน่ วยงาน นอกจากนี้ หน่ วยงานย่อยใน
สังกัดท่ีมีจำานวนมากก็ยัง
เปนแหล่งท่ีสร้างเอกสารต่าง ๆ เพ่ ือใช้ในการติดต่อส่ ือสารเช่นกัน เอกสารเหล่านี้
โดยส่วนใหญ่เปนหนั งสือราชการท่ีใช้เพ่ ือประสานงาน ติดต่อส่ ือสาร หรือการดำา
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เนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกัน ซ่ ึงการติดต่อส่ ือสารของหน่ วยงานราชการจะใช้
เอกสารหรือหนั งสือราชการเปนตัวนำ า ดังนั ้นหน่ วยงานทุกหน่ วยของรัฐ จะทำา
งานในลักษณะท่ีเปนทัง้ ผ้้รับข่าวสาร และเปนผ้้สร้างข่าวสาร ในขณะเดียวกัน
เพ่ ือการกระจายหรือส่งต่อข้อม้ลข่าวสารออกไป ดังนั ้นการดำาเนิ นการจึงจำาเปน
ต้องมีการติดต่อส่ ือสารท่ีเช่ ือมโยงกันอย่างทัว่ถึง
จึงกล่าวได้ว่า สำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ (E-Office) คือ การใช้เทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการส่ ือสาร เพ่ ือปฎิบัติงานทัว่ไป งานประจำาวัน อย่าง
เช่น การจัดการเอกสาร จดหมายอิเล็คโทนิ ค การเก็บรักษาและแก้ไขกลุ่มข้อความ
กลุ่มร้ปภาพ งานทางบัญชี และ อ่ ืน ๆ สำานั กงานอิเลคทรอนิ คส์ ยังรวมถึงระบบ
เคร่ ือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมท่ีสามารถใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น
โปรแกรม Microsoft office ได้แก่ Microsoft word, Microsoft excel,
Microsoft powerpiont, Microsoft frontpage, Microsoft outlook รวมถึง
Internet explorer และ Adobe reader ท่ีใช้สำาหรับอ่านเอกสาร pdf เป็ นต้น
ระบบสำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ (E-Office) รวมถึง ระบบข้อม้ลสำานั กงาน
อัตโนมัติ เป็ นระบบท่ีมีจุดประสงค์หลัก คือ การอำานวยความสะดวกเก่ียวกับการ
ติดต่อส่ ือสาร ระบบเช่นนี้เป็ น การนำ าเคร่ ืองมือ เคร่ ืองใช้ หลาย ๆ อย่าง รวมเข้า
ด้วยกัน, ใช้งานร่วมกัน, เก็บรักษา, นำ าไปใช้ และกระจายข้อม้ล ระหว่างผ้้ร่วมงาน
แต่ละคน , ทีมงาน และธุรกิจ นั ้น ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร ตัวอย่างของ
เคร่ ืองมือ สำานั กงานอิเลคทรอนิ คส์ เช่น เวิร์ดโปรเซสซ่ิง, เคร่ ืองพิมพ์แบบตัง้โต๊ะ,
อีเมลล์, วอยซ์เมลล์, เคร่ ืองแฟกซ์, มัลติมเี ดีย, คอมพิวเตอร์ คอนเฟอร์เรนซ่ิง และ
วิดิโอคอนเฟอร์เรนซ่ิง
หลายปี ท่ีผ่านมา สำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ (E-Office) ถ้กมองว่า มีเพียงหน้ าท่ีแก้
ปั ญหาในการทำางาน แต่ในปั จจุบัน ระบบท่ีช่วยเสริมการติดต่อ ส่ ือสารในสถานท่ี
ทำางาน ถ้กมองว่ามีความสำาคัญ และต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำานั กงานอิเลคทรอนิ คส์ (E-Office) ในปั จจุบัน ด้เหมือนกับไม่ใช่เร่ ืองท่ีเกิดขึ้น
ได้จริง ๆ แตกต่างจากสำานั กงานท่ีใช้เพียงเคร่ ืองจักรกล เม่ ือหลายปี ก่อน ซ่ ึง
เคร่ ืองพิมพ์ดีด, เคร่ ืองยนต์ กลไล และ ระบบไปรษณี ย์ เป็ นความหมายหลักของ
การติดต่อส่ ือสาร ย่ิงไปกว่านั ้น ยังมีเร่ ืองน่ าท่ ึงท่ียังรอคอยเราอย่้ เรากำาลังจะได้
เร่ิมเห็นบทบาทของ สำานั กงานเสมือนจริง ซ่ ึงสามารถทำาให้ เราทำางานได้ในทุก
แห่ง ปราศจากข้อจำากัดด้านพ้ืนท่ี
รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดสำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ (E-Office)ในงาน
ธุรการ
1. Electronic Images คือ การสร้างระบบ เพ่ ือจัดเก็บเอกสาร รวมทัง้ภาพถ่าย
แบบฟอร์มของทางราชการ และประวัติส่วนบุคคล บนเคร่ ืองคอมพิวเตอร์
และเรียกใช้งานได้อย่างทันที ระบบดังกล่าว ต้องใช้เคร่ ือง Scanner ท่ีมี
ความเร็วและสามารถแสดงผลของภาพท่ีมีความละเอียดส้งเพ่ ือแปลงเอกสาร
ให้ไปอย่้ในร้ปของ Digital และ Optical Disk ท่ีสามารถเก็บข้อม้ลจำานวน
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มาก ซ่ ึงยังมี Software ท่ีสามารถบีบข้อม้ลเพ่ ือจัดเก็บได้ รวมทัง้ต้องมี
เคร่ ืองพิมพ์ Laser Printer ท่ีแสดงผลการพิมพ์ภาพท่ีมีคุณภาพ ระบบนี้มี
กระบวนการแปลงให้เป็ นกระดาษอิเลคทรอนิ คส์ ดังนี้
1. Image Processing เป็ นการ Scan กระดาษเพ่ อ
ื เปล่ียนให้เป็ น Image
(ร้ปภาพ) ให้สามารถจัดเก็บในฐานข้อม้ลเพ่ ือเรียกใช้ต่อไป
2. Image Workflow เป็ นการ Scan กระดาษและส่งต่อในร้ปแบบ ของ
อิเลคทรอนิ กส ์เพ่ อ
ื ให้ผ้ปฏิบัติงานสามารถทำางาน แต่ละกระบวนการ
ให้เสร็จ
3. Image enabling เป็ นการแสกนกระดาษและส่งเวียนภายในหน่ วยงาน
หลักจากนั ้นก็ใช้ Software Optical Charactor เพ่ ือแปลงให้เป็ น
ข้อความในร้ปแบบของรหัส ASCII
2. การบริหารจัดการงานเอกสาร (Document Management)เป็ นการแยก
กลุ่มของบริการท่ีสามารถให้ผ้ใช้งานติดตามเอกสารอิเลคทรอนิ กส์ ซ่ ึง
คอมพิวเตอร์สามารถติดตามและเรียกข้อม้ลมาใช้อย่างรวดเร็ว ระบบการ
บริหารงานเอกสารท่ีซับซ้อนสามารถจัดการเอกสารจากระบบงานต่างๆของ
หน่ วยงานได้ทัง้หมด ระบบนี้มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. การสร้างเอกสาร (Document Creation) ระบบการจัดการเอกสารท่ีมี
คุณภาพจะต้องมีการเขียน Software ท่ีสามารถบ้รณาการงานจาก
แหล่งข้อม้ลต่างๆได้อย่างง่าย
2. การจัดเก็บและจัดเส้นทางเดินของเอกสาร (Document Storgae and
Routing) ระบบนี้ต้องการ Software ท่ีสามารถจัดเก็บและเข้าถึง
เอกสาร ติดตามสถานะของเอกสารและกำาหนดความปลอดภัยของ
ข้อม้ล
3. การเรียกใช้และจัดการเอกสาร ( Document Retrieve and
Manipulation) สามารถในการเรียกเอกสารเพ่ ือพิมพ์ได้อย่างสมบ้รณ์

20

บทท่ี 4
กลไกท่ีเปล่ียนจากอานาล็อกมาเปนดิจิตอล
แหล่งกำาเนิ ดของเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
แหล่งผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ท่ีสำาคัญมีดังนี้
1. เคร่ ืองมือทางซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่จะเป็ นโปรแกรมสร้างเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ ได้แก่ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ เช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ปลาดาวออฟฟิ ศ เวิร์ดราชวิถี เวิร์ดจุฬา หรือโปรแกรมสเปรดชีต เช่น
ไมโครซอฟต์เอกเซล ปลาดาวออฟฟิ ศ ผลผลิตท่ีได้ จะเป็ นไฟล์ข้อม้ล
อิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดต่าง ๆ ตามแต่โปรแกรมจะผลิตขึ้นมา
2. เคร่ ืองมือทางฮาร์ดแวร์ ส่วนใหญ่จะเป็ นเคร่ ืองมือทางแสง โดยใช้
หลักการถ่ายจากภาพจริงหรือถ่ายภาพจากเอกสารกระดาษ แปลงไปเป็ น
ไฟล์ข้อม้ลอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดร้ปภาพ เช่น สแกนเนอร์ โทรสาร กล้องถ่าย
ภาพดิจิตอล (สุทธิศักดิ ,์ 2549)
ประเภทของเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
1. รูปแบบเอกสารข้อความ (Text format) เป็ นไฟล์ท่ีผลิตจากเคร่ ืองมือท่ี
เป็ นซอฟต์แวร์ ปกติเม่ ือเปิ ดไฟล์จะสามารถเห็นตัวอักษรในไฟล์และพอท่ี
จะอ่านข้อความนั ้นได้ ซ่ ึงมีร้ปแบบย่อยอีกหลายร้ปแบบ เช่น
- TEXT format เป็ นไฟล์ท่ีเก็บเฉพาะตัวอักษร ไม่เก็บลักษณะ
ท่ีใช้เพ่ ือแสดงผลของเอกสาร
- Document format เป็ นไฟล์ท่ีผลิตจาก เวิร์ด โปรเซสเซอร์ เช่น
ไมโครซอฟต์เวิร์ด ปลาดาวออฟฟิ ศซ่ ึงไฟล์ประเภทนี้จะเก็บคุณลักษณะของ
การแสดงผลของเอกสารไว้พร้อมกับตัวอักษร ซ่ ึงแต่ละโปรแกรมเวิร์ด
โปรเซสเซอร์ จะเก็บคุณลักษณะไว้แตกต่างกัน ทำาให้บางครัง้ไม่สามารถใช้
โปรแกรมอ่ ืน ๆ เปิ ดไฟล์นี้ได้ จึงก่อให้เกิดปั ญหาในกรณี ท่ี ไฟล์ถ้กผลิตไว้
เป็ นเวลานาน เม่ ือต้องการนำ ากลับมาใช้ จะไม่สามารถหาโปรแกรมเปิ ด
เอกสารมาใช้งานได้
- PDF format (Portable Document Format) เป็ นไฟล์เอกสาร
ท่ีถก
้ ออกแบบให้สามารถเปิ ดใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ต่างระบบกันได้
เช่น ระบบวินโดว์ ระบบย้นิกซ์ จึงทำาให้มีความสะดวกในการใช้งานส้ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อโดเบ โดยต้องใช้โปรแกรม อโครแบต รีดเดอร์
(Acrobat Reader) ในการเปิ ด และต้องใช้โปรแกรมสร้างเอกสารอโครแบต
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ในการสร้างเป็ นเอกสารร้ปแบบ PDF
- XML (Extensible Markup Language) เป็ นภาษาท่ีใช้สำาหรับ
การเขียนเอกสารมาร์คอัฟ (markup document) โดยท่ีเอกสารมาร์คอัฟ
นั ้นมีการใช้เมต้าดาต้า (metadata or tags) เพ่ ือบอกหน้ าท่ี และประเภท
ของข้อม้ลของส่วนต่างๆ ในเอกสารนั ้นได้ชัดเจน การเพ่ิมเมต้าดาต้า เข้าไป
ในเอกสารสามารถทำาให้โครงสร้างของเอกสารชัดเจนขึ้น และทำาให้การ
ประมวลผลเอกสารเป็ นไปโดยง่าย เป็ นแนวโน้ มท่ีสำาคัญของเทคโนโลยี ท่ี
จะนำ ามาใช้ในการจัดการเอกสารต่อไปในอนาคต (สุทธิศักดิ ,์ 2549)
2. รูปแบบเอกสารภาพลักษณ์ (Image) เป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
ท่ีมีร้ปลักษณะเป็ นสำาเนาของเอกสารกระดาษ อาจเป็ นเน้ือข่าวท่ีตัดจาก
หน้ าหนั งสือพิมพ์หรือกระดาษท่ีเป็ นตารางรายงานต่างๆ จดหมาย บันทึก
เตือนจำา ไม่ว่าจะเป็ นข้อความท่ีบันทึกด้วยการพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือ
เป็ นภาพหรือตัวหนั งสือ เหล่านี้เป็ นเอกสารท่ีสามารถแปลงให้เป็ นเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ได้(Microcomputer user, 2549) ไฟล์ท่ีผลิตจากเคร่ ืองมือท่ี
เป็ นซอฟต์แวร์ มีร้ปแบบท่ีใช้งาน เช่น
- JPEG format เป็ นร้ปแบบท่ีออกแบบมาเพ่ ือเก็บภาพได้หลายสี
มีการบีบอัดข้อม้ล
- PNG or GIF formats เป็ นร้ปแบบท่ีออกแบบมาเพ่ ือเก็บภาพ
มีการบีบอัดข้อม้ลแบบไม่มีการส้ญเสียของคุณภาพ (Lossless
compression) และสามารถใช้ได้ดีกบ
ั ภาพสี ภาพสีเทา และขาวดำา
- Bitmapping formats เป็ นร้ปแบบท่ีออกแบบมาเพ่ ือเก็บภาพ
ในร้ปแบบอ่ ืน ๆ เป็ นจุดของภาพ (สุทธิศักดิ ,์ 2549)
เทคโนโลยีภาพลักษณ์
เป็ นเทคโนโลยีท่ีใช้แปลงเอกสารกระดาษให้เป็ นภาพลักษณ์ของเอกสาร
ซ่ ึงเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ด้วยการถ่ายภาพ ภาพถ่ายของเอกสารจะถ้ก
แปลงเป็ นกลุ่มของสัญญาณอิเล็กทรอนิ กส์ ซ่ ึงจะมีคุณสมบัตเิ หมือนกับ
พวกข้อม้ลคอมพิวเตอร์ชนิ ดอ่ ืน ท่ีเรียกว่า
“สัญญาณไบนารี” การมองภาพลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ของสายตา
มนุษย์นั้นจะมองเห็นเป็ นภาพของเอกสาร แต่คอมพิวเตอร์จะมองเห็นเป็ น
ลักษณะของกลุ่มสัญญาณระดับบิต (bit) จำานวนหลายล้านบิต การถ่าย
ภาพของเอกสารแล้วแปลงให้เป็ นกลุ่มสัญญาณคอมพิวเตอร์อย่างนี้ เรียก
ว่า การทำาดิจิไตเซชัน
้ (Digitization) โดยการแปลงภาพถ่ายของเอกสาร
กระดาษให้เป็ นบิตเป็ นหน้ าท่ีของเคร่ ืองวาดภาพ (Image scanner) ซ่ ึงทำา
ด้วยวิธีแปลงจุดสีขาวและจุดสีดำาท่ีประกอบขึ้นเป็ นภาพบนเอกสาร
กระดาษให้เป็ นกลุ่มสัญญาณไบนารี ผลท่ีเกิดคือภาพลักษณ์ของกลุ่ม
ไบนารี เรียงในลักษณะท่ีเรียกว่า “แผนภาพบิต (Bitmap)”
การแปลงภาพของเอกสารกระดาษให้เป็ นภาพลักษณ์นั้นจะ
เกิดกลุ่มข้อม้ลไบนารีถึงประมาณ 4 ล้านบิตหรือประมาณ 5 แสนไบต์ ท่ี
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ความละเอียดในการสแกนระหว่าง 200-400 จุดหรือบิตต่อนิ้วบนแผ่น
กระดาษ จะเห็นว่าปริมาณข้อม้ลส้งท่ีได้จากการแปลงภาพเอกสารกระดาษ
นั ้น อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์ และจะ
เป็ นท่ีจะต้องใช้หน่ วยบันทึกขนาดใหญ่ในการบันทึก ซ่ ึงแผ่นดิสค์ขนาด
100 ไบต์ (100 MB) จะบันทึกเอกสารได้ประมาณ 200 หน้ าเท่านั ้น หาก
ข้อม้ลท่ีเกิดจากการแปลงแต่ละหน้ านั ้นมีปริมาณมากๆ ก็จะทำาให้การ
ทำางานของคอมพิวเตอร์ช้าลงและหากต้องการโอนย้ายข้อม้ลผ่านเครือข่าย
จะใช้เวลานานมากเพ่ ือแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ จึงได้มเี ทคนิ ค การบีบอัดข้อม้ล
(data compression) ขึ้นและกำาหนดมาตรฐานสากล CCITT (Comite
Consultatif International Telegraphique et Telegraphinique หรือ
ภาษาอังกฤษคือ International Telegraph and Telephone Consultative
Committee)

การแปลงตัวหนั งสือจากแผนภาพบิต
เม่ ือเอกสารท่ีบันทึกบทความหรือข้อม้ลตัวอักษรถ้กสแกนและแปลง
เป็ นเอกสารภาพลักษณ์ (Document Image) ท่ีปรากฏอย่้บนแผนภาพบิต
(Bitmap)นั ้น มีสถานภาพเป็ นภาพถ่ายอิเล็กทรอนิ กส์ ดังนั ้นตัวหนั งสือท่ี
ปรากฏอย่้ในแผ่นภาพอิเล็กทรอนิ กส์ไม่สามารถท่ีจะนำ าไปประมวลผล หรือ
ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปรับปรุงใดๆ เน่ ืองจากภาพบิตมีคุณสมบัตเิ ป็ นภาพ
กลุ่มไบนารีของภาพอิเล็กทรอนิ กส์ท่ีไม่ส่ือความหมายเป็ นรหัสของตัว
หนั งสือ (ASCII Code) หรือเป็ นภาพของตัวหนั งสือหรือตัวอักษร เช่น A,
B, C,… 1, 2, 3… ท่ีปรากฏอย่้บนเอกสารภาพลักษณ์ไม่ได้ถ้กบันทึกเป็ น
รหัสของตัวอักขระตัวละหน่ ึงไบต์ดังเช่นตัวหนั งสือท่ีบันทึกผ่านแป้ น
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถนำ าข้อม้ลไปประมวลผลทีละไบต์ได้
ข้อม้ลท่ีมีคุณสมบัติเช่นนี้เรียกว่า “Dumb Information” หรือสารสนเทศ
ท่ีไร้ความฉลาด เน่ ืองจากไม่สามารถนำ าไปประมวลผลได้
ปั จจุบันมีเทคโนโลยีท่ีแปลงแผนภาพบิตมาเป็ นตัวหนั งสือในรหัสของ
ตัวอักขระคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีท่ีใช้คือ Optical Character
Recognition (OCR “โอซีอาร์”) มีความสามารถจำาร้ปลักษณ์ของตัว
หนั งสือแต่ละตัวบันทึกรหัสอักขระของคอมพิวเตอร์ การโอซีอาร์ไม่สามารถ
แปลงร้ปลักษณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้นฉบับของเอกสารท่ีนำา
มาแปลงเป็ นภาพลักษณ์อาจไม่ชัดเจน ทำาให้ผลการถ่ายภาพได้ตัวหนั งสือ
ของเอกสารบางส่วนไม่ชัดเจนเพียงพอ ผลของโอซีอาร์จึงอาจผิดพลาดได้
จึงมีการสร้างโปรแกรมซอฟแวร์ทำาการตรวจทานและแก้ไขได้ถึง 2 ระดับ
1.กำาหนดให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบค่าท่ีมีปัญหากับคำาใกล้เคียงท่ีปรากฏอย่้ใน
แฟ้ มพจนานุกรมคอมพิวเตอร์
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2.แสดงผลท่ีแปลงร้ปแล้วบนจอภาพให้ผ้ใช้ทำาการตรวจทานและแก้ไขคำาเอง
กระบวนการทุกขัน
้ ตอนตัง้แต่การโอซีอาร์ การตรวจคำาด้วยคอมพิวเตอร์
และตรวจทานแก้ไขคำาผิดด้วยผ้้ใช้เองรวมกันเรียกว่า การแปลงตัวหนั งสือ
จากแผนภาพบิต (Information Refinery)

หลักการทำางานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
เร่ิมจากการนำ าเอกสารต่างๆ ท่ีอย่้ในร้ปของกระดาสแกนผ่านเคร่ ือง
สแกนเนอร์เพ่ ือแปลงข้อม้ลตัวอักษรหรือร้ปภาพบนแผ่นกระดาษเอกสาร
ให้อย่้ในร้ปของข้อม้ลทางอิเล็กทรอนิ กส์แปลงเป็ นสัญญาณแล้วแล้วส่ง
ผ่านตามสายเคเบิลเพ่ ือนำ าส่้เคร่ ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ ือบันทึกเก็บไว้ในส่ ือ
บันทึกข้อม้ลฮาร์ดดิสค์ในภายหลังก็สามารถเรียกข้อม้ลของหน้ าเหล่านั ้น
ขึ้นมาใช้งานได้ แผ่นเอกสารท่ีนำามาสแกนผ่านเคร่ ืองสแกนเนอร์จะถ้ก
ระบบการทำางานแปลงให้อย่้ในร้ปของไฟล์ร้ปภาพกราฟิ กแบบบิตแม็พ โดย
นำ าข้อม้ลนั ้นมาใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ท่ีทำางานทางด้านบริหารไฟล์
เอกสาร(ท่ีอย่้ในร้ปของไฟล์ร้ปภาพ) แต่ในการใช้งานสามารถแสดงภาพ
เอกสารนั ้นขึ้นอ่านด้ อาจเพ่ิมเติมรายละเอียดให้กับไฟล์เหล่านั ้นโดยการขีด
เส้นเน้ น ทำาเคร่ ืองหมายหรือลวดลาย ท่ีเอกสารด้วยซอฟต์แวร์บริหารงาน
เอกสาร แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อความหรือนำ าเอาเน้ือหาของกลุ่มข้อม้ลตัว
อักษรท่ีปรากฏบนหน้ าเอกสารไปใช้งานอ่ ืนๆ เช่นการจัดหน้ าเอกสารได้
เพราะเอกสารยังอย่้ในร้ปแบบไฟล์ร้ปภาพแบบบิตแม็พอย่้ ผ้้ใช้ต้องนำ า
ข้อม้ลเอกสารไปแปลงข้อม้ลในร้ปแบบของ Text ตัวอักษรท่ีสามารถแก้ไข
ได้ด้วยซอฟต์แวร์ประเภท OCR
เคร่ ืองสแกนเนอร์
การเลือกใช้เคร่ ืองสแกนเนอร์มาใช้ในการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ จำาเป็ นต้องมีคุณสมบัติของเคร่ ืองท่ีมีระดับความละเอียด
ปานกลางถึงส้ง เพราะต้องสแกนตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็กมากๆ ซ่ ึงต้องการ
รานละเอียดท่ีครบถ้วนชัดเจนจึงจะสามารถแปลงข้อม้ลด้วยกระบวนการ
OCR ได้อย่างถ้กต้องมากท่ีสุด ซ่ ึงขนาดของเคร่ ืองสแกนเนอร์มีตัง้แต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ขึ้นอย่้กับการใช้งาน
ตัวอย่างเคร่ ืองสแกนเนอร์ท่ีนำามาใช้งานในการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์
ดังร้ป High speed Scanner รุ่น DR 4580 U ของ Canon
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ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
ตัวอย่างซอฟแวร์ท่ีได้รับความนิ ยมในการ OCR
1. KEYFILE เป็ นโปรแกรมทำางานอย่้บนระบบ Microsoft Windows
ช่วยในการจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ สามารถส่งข้อม้ลไปตามจุดต่างๆ ของ
เครือข่ายได้ และมีการกำาหนดการป้ องกันข้อม้ลความลับได้

ร้ปหน้ าจอโปรแกรม KEYFILE
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2. ThaiOCR เป็ นโปรแกรมแปลงภาพเอกสารให้เป็ นตัวอักษรท่ีใช้กับ
ภาษาไทยได้เป็ นบริษัทแรกของโลก สามารถแปลงภาพเอกสารในร้ปแบบ
ต่างๆ เป็ นตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างถ้กต้อง 90%-100%

ร้ปหน้ าจอโปรแกรม ThaiOCR

การนำ าการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์มาใช้ในองค์กร
เป็ นระบบท่ีมุ่งในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ในร้ปแบบการ
ทำางานร่วมท่ีสนั บสนุนให้ผ้ใช้เข้าถึงเอกสารท่ีต้องการโดยผ่านเว็บ
บราวเซอร์บนอินทราเน็ตขององค์การ ระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์จึงช่วยให้การจัดการเอกสารและการไหลของงานในองค์การ
เป็ นไปอย่างราบร่ ืน (พรธิดา, 2547) เช่น การนำ าเอกสารท่ีผ่านการโอซีอาร์
แล้วไปไว้บนเว็บบราวเซอร์ หากผ้้ใช้ในองค์การได้เช่ ือมอินทราเน็ตใน
องค์การก็สามารถนำ าเอกสารไปใช้และสามารถจัดการกับเอกสารนั ้นได้
โดยตรง เช่นการ เพ่ิมเน้ือหา เป็ นต้น ทำาให้เป็ นแหล่งความร้้ภายในองค์กร
เป็ นอย่างดี
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ประโยชนใ์นการนำ าไปใช้งาน
ประโยชน์เทคโนโลยีภาพลักษณ์แปลงเอกสารจากกระดาษหรือ Hard
copy มาอย่้ในร้ปเอกสารภาพลักษณ์หรือสำาเนา Soft copy ท่ีสามารถนำ าไป
เก็บไว้ในแฟ้ มคอมพิวเตอร์ และสามารถท่ีจะทำาการค้นหาและนำ ามาใช้งาน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำาเนาภาพลักษณ์ยังสามารถเคล่ ือนย้ายไปมา
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำานั กงาน ซ่ ึงผลท่ีได้คือ การช่วยแก้ปัญหา
เร่ ืองกระดาษหรือเอกสารล้นสำานั กงาน และสามารถท่ีจะช่วยในการสร้าง
ระบบควบคุมการทำางานในสำานั กงาน ซ่ ึงเป็ นหลักการของการสร้างระบบ
สำานั กงานอัตโนมัตเิ ต็มร้ปแบบ
ข้อดี ข้อเสีย ของ สำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ (E-Office)
ข้อดี ของสำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ (E-Office)
1. ลดเวลาในการติดต่อส่ ือสาร
2. เพ่ิม ขีดความสามารถของผ้้ปฏิบัติงานในการติดต่อส่ ือสาร ท่ีอย่้ไกลจาก
หน่ วยงานได้ ซ่ ึงจะลดปั ญหาเร่ ืองการเดินทาง
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายการดำาเนิ นงานต่างๆภายใน
หน่ วยงาน
4. การใช้เคร่ ืองจักรแทนการปฏิบัติงานของมนุษย์เป็ นการออกแบบวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีมนุษย์ทำาอย่้ใหม่
ข้อเสีย ของ สำานั กงานอิเลคทรอนิ คส์ (E-Office)
1. ลดการติดต่อแบบตัวต่อตัว (face-to-face) ระหว่างผ้้ปฏิบัติงานในหน่ วยงาน
2. ทำาให้ผ้บริหารร้้สึกว่าส้ญเสียอำานาจการควบคุมผ้้ใต้บังคับบัญชา
3. การใช้ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจำาวันอาจทำาให้เกิดความเส่ียงเม่ ือระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติ ปฏิบต
ั ิงานผิดพลาด
4. มี การเปล่ียนแปลง วิธีปฏิบัติงานอาจทำาให้ผ้ปฏิบัติ ไม่ยอมรับการ ปรับ
เปล่ียนวิธีปฏิบต
ั ิงาน และต้องการ การฝึ กอบรมเพ่ิมเติม
5. ผ้้ บริหารต้องลงทุนส้ง ซ่ ึงต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่า เม่ ือเทียบกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ของผ้้ปฏิบัติงานระดับล่าง
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ข้อสรุป ของ สำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ (E-Office)
1. สำานั กงาน อิเลคทรอนิ กส์ (E-Office) ทำาให้เกิดการเพ่ิมความร้้ให้แก่
พนั กงาน และใช้ประโยชน์สำาหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพการกระ
จายสารสนเทศไปยังกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ อำานวยความสะดวกในการติดต่อ
ส่ ือสารทางเสียงและข้อความ และลดข้อจำากัดการติดต่อส่ ือสารทัง้เร่ ืองสถาน
ท่ีและเวลา รวมทัง้ช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำาเนิ นการ เพ่ิมผลิตผลในการปฏิบัติ
งานของผ้้ปฏิบัติงานและเพ่ิมความรับผิดชอบของหน่ วยงานต่อ ประชาชน
ผ้้รับบริการ
2. เคร่ ืองมือของระบบสำานั กงานอิเลคทรอนิ กส์ รวมถึง ระบบการประมวลผล
และส่ิงพิมพ์อิเลคทรอนิ กส์ และระบบการติดต่อส่ ือสารของกลุ่มระบบดัง
กล่าวหมายถึง การประมวลผลคำา ส่ิงพิมพ์แบบตัง้โต๊ะ (Desktop
Publishing) จดหมายอิเลคทรอนิ กส์ (Electronic Mail) Voice Mail เคร่ ือง
โทรสาร การประชุมทางไกลผ่านเสียงและจอภาพ และ Imaging ซ่ ึงระบบการ
ประมวลผลและส่ิงพิมพ์อิเลคทรอนิ กส์อำานวยความสะดวกในการติดต่อ
ส่ ือสารผ่านเสียงและการเขียน ขณะท่ีระบบการประชุมอิเลคทรอนิ กส์เน้ นท่ี
การติดต่อส่ ือสารภายในกลุ่ม
3. เคร่ ืองมือของ สำานั กงานอิเลคทรอนิ กส ์ก่อให้เกิดการติดต่อส่ ือสาร ผ่านการ
เขียนและสามารถเพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน เคร่ ืองมือของสำานั กงาน
อัตโนมัติมีการออกแบบสำาหรับการติดต่อส่ ือสารโดยการ เขียน รวมถึง การ
ประมวลผลคำา DesktopPublishing ระบบการจัดการเอกสาร(ท่ีเป็ น
Imaging และ Multimedia) จดหมายอิเลคทรอนิ กส์และเคร่ ืองโทรสาร
Imaging เป็ นการเปล่ียนกระดาษ Microfilm และ Micorfiche ให้เป็ นส่ ือ
ในร้ปของ Digital ซ่ ึงสามารถแก้ไข และปรับปรุงให้สามารถใช้งานบนเคร่ ือง
คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถเพ่ิมเติมเร่ ืองการใช้ส่ือประสม (Multimedia)
บนเคร่ ืองคอมพิวเตอร์ โดยบ้รณาการส่ ือต่างๆ เช่น ข้อความ ร้ปภาพ ภาพ
เคล่ ือนไหว โสตทัศน์ และวิดิทัศน์ ระบบจดหมายอิเลคทรอนิ กส์ช่วยให้เกิด
การติดต่อส่ ือสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม ต่างๆ และเคร่ ืองโทรสารสามารถใช้
โทรศัพท์ โมเดม และเคร่ ือง Scan ในการส่งข้อม้ลท่ีเป็ นข้อความและร้ปภาพ
ไปยังบุคคลและองค์กรต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
4. เป็ นระบบท่ีอำานวยความสะดวกสำาหรับการติดต่อส่ ือสารทางการพ้ด และเพ่ิม
ผลผลิตในการปฏิบัติงาน เคร่ ืองมือท่ีช่วยคือ Voice Mail ระบบการประชุ
มอิเลคทรอนิ กส์ เช่น การประชุมทางไกลผ่านจอภาพและทางเสียง การใช้
โปรแกรม Groupware Voice Mail สามารถทำาให้ผ้ใช้งานรับและส่งข่าวสาร
ได้อย่างสะดวก การประชุมทางไกลผ่านทางเสียงทำาให้ผ้ใช้งานมากกว่า 2 คน
สามารถติดต่อส่ ือสารผ่านโทรศัพท์ในเวลาเดียวกัน และการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพโดยใช้โทรศัพท์ โทรทัศน์ จอภาพ และเคร่ ืองคอมพิวเตอร์ และ
ส่ ือสารโทรคมนาคมติดต่อไปยังสถานท่ีตา่ งๆโดยไม่จำาเวลาและสถานท่ี และ
การใช้งาน Groupware ยังรวมถึงการใช้ระบบสนั บสนุนการตัดสินใจของ
กลุ่ม (Group Discussion Support System (GDSS) กระดานข่าวอิเลคทรอ
นิ กส์ตารางนั ดหมายการประชุมและปฏิทิน ซ่ ึงสามารถสนั บสนุนให้เกิดการ
ส่ ือสารผ่านส่ ืออิเล็กทรอนิ กส์ และเกิดการประสานความร่วมมือภายในกลุ่ม
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บทท่ี 5
การปฏิวัติงานสารบรรณแบบเดิมสู่งานสารบรรณสมัยใหม่
ตามระเบียบสำานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2548 เพ่ิม
เติม
ว่าด้วย “ หนั งสืออิเลคทรอนิ กส์ และ ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิ กส์ ”
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บทท่ี 6
บทสรุป
ระเบียบสำานั กนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับเพ่ิมเติม) พ.ศ.2548 มี
เน้ือหาเพ่ิมเติมโดยสรุปนั่ นคือได้ให้คำาจำากัดความท่ีชัดเจนเก่ียวกับหนั งสือราชการ
ว่า มีความหมายรวมถึงข้อม้ลข่าวสารหรือหนั งสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิ กส์ ซ่ ึงหมายถึง การรับส่งข้อม้ลข่าวสารหรือหนั งสือผ่านระบบส่ ือสาร
ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิ กส์ นั่ นก็คือการผ่านกระบวนการของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการนำ าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านส่ ือสาร
โทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้นั่นเอง ดังนั ้นจึงเป็ นส่ิงจำาเป็ นอย่างย่ิงท่ีผ้ปฏิบัติด้าน
สารบรรณ หรือ งานธุรการในหน่ วยงานของรัฐต้องเรียนร้้และพัฒนาทักษะใน
การนำ าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ในการทำางานประจำาวันและ
การนำ าไปประยุกต์ใช้เพ่ ือพัฒนาหน่ วยงานในด้านต่างๆ ซ่ ึงจะเกิดผลประโยชน์ใน
ด้านอ่ ืนๆตามมาอีกหลายด้านดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ซ่ ึงผ้้เขียนจะได้กล่าว
เพ่ิมเติมถึงทักษะพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีผ้ปฏิบัติงานระบบ
สารบรรณอิเลคทรอนิ กส์ควรเรียนร้้เพ่ิมเติมในลำาดับต่อไป สำาหรับเน้ือหาท่ีใน
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ ือต้องการท่ีจะให้ผ้อ่าน ตลอดจน ผ้้สนใจทัว่ไป
ได้ทราบถึงความเป็ นมา และเข้าใจถึง ความสำาคัญ รวมทัง้ ความจำาเป็ นของระบบ
งานสารบรรณอิเลคทรอนิ คส์ ท่ีมีต่อหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน ทัง้ในระดับ
องค์กรและระดับประเทศ ว่ามี ความสำาคัญและจำาเป็ น หรือไม่ อย่างไร เพ่ ือเป็ น
แนวทางให้ผ้อ่าน รวมถึง ผ้้สนใจท่ีจะค้นคว้าหาข้อม้ลเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป
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