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บทที่ 1
บทนา
1.1 คานา
ปั จ จุ บั น เรื่ อ งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ง านของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสาคัญและกล่าวถึงกันมากในระยะหลังประมาณ 10 ปีย้อนหลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ภายใต้นายกรัฐมนตรี พล
เอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สังคม องค์การอิสระและประชาชนจานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของภาครัฐมีปัญหาการคอรัปชั่นในหน่วยงานเกิดขึ้นอย่างมากมายและรุนแรงมากกว่า
มีความแยบยล ซับ ซ้อน ในเรื่องการแก้ไขกฎระเบียบ การทาสัญญาต่าง ๆ ของภาครัฐ กับเอกชน
รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอกสุรยุทธ์ จึงได้กาหนดนโยบาย 4 ป. ซึ่งได้แก่ โปร่งใส ประสิทธิภาพ
เป็นธรรม และประหยัด เป็นแนวนโยบายในการบริหารประเทศ
ความโปร่งใสเป็นหลักสาคัญประการแรกในนโยบาย 4 ป. ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ความ
โปร่ งใสในการบริ ห ารงานและการปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้ หน่ว ยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้สาธารณชนได้รับ
ทราบการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ เป็นไปตามข้อกาหนดตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
โดยปกติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ มักเน้นในเรื่องของข้อมูลเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นหลัก ปัจจุบันหลายองค์การและหน่วยงานภาครัฐได้ตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จะ
เน้นในเรื่องความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก
1.2 วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

ศึกษาความโปร่งใสมีมิติที่ครอบคลุมในประเด็นใดบ้าง
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส
ศึกษาการเผยแพร่ของสารสนเทศที่สนับสนุนก่อให้เกิดความโปร่งใส
ศึกษาตัวชี้วัดความโปร่งใสของสารสนเทศ

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษานิยามของความโปร่งใสตามหลักสากล
2. ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. ศึกษากฎระเบีย บ พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อดีและ
จุดอ่อนที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
4. ศึกษาและสร้างตัวชี้วัดความโปร่งใสของสารสนเทศ
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1.4 วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาไว้แล้ว
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ทาให้ทราบประเด็นต่าง ๆ ของความโปร่งใสที่ใช้อยู่ตามหลักสากล
เทคโนโลยีที่ควรนามาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
ข้อดีและจุดอ่อนของ พรบ. ข่าวสารข้อมูลทางราชการ พ.ศ. 2540 และการนาไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดความโปร่งใสของสารสนเทศ

บทที่ 2
ความโปร่งใส
2.1 คานา
ความโปร่งใสเป็นประเด็นหลักสาหรับองค์การและกิจการระหว่างประเทศ (Tapscott
and Ticoll, 2003 ; Florini, 2007) และเป็นสภาวะในอุดมการณ์สาหรับสังคมประชาธิปไตย ซึ่งให้
คุณค่าการเข้าถึงสารสนเทศ ความมีส่วนร่วม และความสามารถในการเข้าถึงกิจการสาธารณะและ
ความปลอดภัยของประชาชน ความโปร่งใสเป็นพลังที่จะทาให้ดุลยภาพของอานาจการเมืองในรูปแบบ
เก่ า ต้ อ งสิ้ น สุ ด ลง (Sifry,
2011) และเป็ น หลั ก การส าคั ญ ที่ เ กิ ด ใหม่ ใ นระเบี ย บธุ ร กิ จ ในโลก
(Braithwaite and Drahox, 2010) นอกจากนี้ ความโปร่งใสยังถูกนาไปใช้ในหลากหลายสาขาวิชา
ต่าง ๆ ตลอดจนบริบ ทของสั ง คม จึงมีความหมายที่แตกต่างกันตามลั กษณะของสาขาวิชาการ ใน
ปั จ จุ บั น ยั งไม่มีคานิ ย ามของความโปร่งใสที่ยอมรับกันโดยทั่ว ไป คานิยามจะแตกต่างกันในแต่ล ะ
สาขาวิชา (Vishwanath and Kanfmann, 2001; Svensson, 2005; Pope, 2005; Prechal and
de Leeuw, 2007) แต่คานิยามต่าง ๆ ของความโปร่งใสจะมีมิติเกี่ยวกับสิทธิที่จะรู้และการเข้าถึง
สารสนเทศทั้งสิ้น ในความหมายกว้าง ๆ ความโปร่งใสจะมีมิติเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงของประชาชน
ในสารสนเทศที่เก็บ อยู่ ภ ายในองค์การ ขอบเขต ความถูก ต้อง และความทัน สมัยของสารสนเทศ
ความลับที่เกินความจาเป็นของสารสนเทศมีผลต่อคุณภาพในการตัดสินใจของสาธารณะและปิดกั้น
ไม่ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบิดเบือนการใช้อานาจของภาครัฐ ความโปร่งใสจึงอาจสรุปเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้สังคมดีขึ้นอย่างน้อยใน 4 ประเด็น
1. ความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือผู้มีอานาจในการตัดสินใจ
สารสนเทศเกี่ยวกับ การดาเนินงานของรัฐ บาลและสถาบันในภาครัฐ เป็นพื้นฐานของ
อานาจทีป่ ระชาชนสามารถใช้บังคับให้รัฐบาลและสถาบันในภาครัฐต้องรับผิดชอบและปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินงาน สภาพที่ปราศจากหรือไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศ มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกของความไม่
ไว้ว างใจในรั ฐ บาลและความอึดอั ดในหมู่ประชาชน แต่ ในทางตรงข้าม การเข้าถึงสารสนเทศที่มี
สาระสาคัญ (relevant) และทันสมัย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และประชาชน ซึ่งจะนาไปสู่บรรยากาศที่สร้างสรรค์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ส่งผลให้ เกิดการ
ประเมินที่ดีเกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายที่นามาปฏิบัติของรัฐบาล
2. ธรรมาภิบาลในการปกครอง
ความโปร่งใสเป็นมิติหนึ่งของธรรมาภิบาล (วิชิต และคณะ, 2549; World Bank,1991;
Asian Development Bank, 1995) ระดับความชัดเจน (clarity) และขอบเขตของการเปิดเผย เป็น
ตัวกาหนดระดับการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการกาหนดนโยบายสาธารณะและการนานโยบายไปสู่
การปฏิบั ติ และระดับ อิท ธิพลของสาธารณะต่อ การตัด สิ นใจ ซึ่ งมีผ ลกระทบต่อ การดารงชีพ ของ
ประชาชน ตลอดจนการใช้อานาจของภาครัฐเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
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3. นโยบายสาธารณะและประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามนโยบาย
กระบวนการที่เ ปิ ด โอกาสให้ ส าธารณะสามารถกลั่ น กรองและมีส่ ว นร่ว มในนโยบาย
สาธารณะ ส่งผลทาให้หน่วยงานภาครัฐต้องทางานภายใต้กรอบระเบียบและวินัยที่กาหนดไว้ ทาให้
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพการ
จัดสรรทรัพยากรก็สูงขึ้นด้วย
4. การป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง สรุปได้เป็น 3 ประการ (Kaufmann et al,
2003, 2005 และ Lambsdorff, 2001) คือ
1. การผูกขาดในอานาจ (monopoly of power)
2. ดุลยพินิจ (discretion)
3. ขาดความรั บ ผิ ดชอบและความโปร่งใส (lack of accountability and
transparency)
จึงกล่าวได้ว่า ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือสาคัญเครื่องมือหนึ่งที่ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บัง
หลวง การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างอิสระทาให้ประชาชนและสื่อต่างๆ สามารถใช้สารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการเปิดเผยการฉ้อราษฎร์บังหลวง และการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของหน่วยงานภาครัฐ
การเพิ่มระดับความโปร่งใสจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่หน่วยงานจะถูกตรวจพบการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ดังนั้น การเข้าถึงสารสนเทศ จืงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะยับยั้งการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้
อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใสมิได้หมายความว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนิยามความโปร่งใส เพื่อจะได้เข้าใจว่า
อะไรควรหรือไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ ในหลักการสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยและเก็บเป็นความลับ ควร
กาหนดเพื่อรั กษาผลประโยชน์ หรื อความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ห รือความมั่นคงของ
รัฐบาล ผู้มีอานาจหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ความโปร่งใสมีลักษณะเป็นจิตวิสัย (subjective)
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีกรอบความคิดตรงกันในสังคม จึง
จาเป็นต้องมีการกาหนดคานิยามของความโปร่งใสขึ้น
2.2 การนิยามความโปร่งใส
ในบทความนี้ ความโปร่งใสจะพิจารณาจากการไหลของสารสนเทศ (information flow)
ที่ทันต่อเหตุการณ์และเชื่อถือได้เกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มิติของความ
โปร่งใสต้องมีอย่างน้อย 3 มิติ (Vishwanath and Kaufmann, 2001) ดังต่อไปนี้
1. การเข้ า ถึ ง (access) โดยหลั ก การสารสนเทศต้ อ งมี ค วามพร้ อ มเสมอที่ จ ะให้
สาธารณะเข้าถึงได้ โดยหน่วยงานจะต้องอานวยความสะดวกในการเข้าถึง ความล่าช้าหรือการจากัด
การเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่ งขันในภาคเอกชน ใน
ผลประโยชน์ที่พึ่งจะได้ ฯลฯ
2. สาระสาคัญ (relevance) สารสนเทศต้ องมี ส าระส าคัญ แต่อ าจต้อ งยอมรับ ว่ า
ประเด็ น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งของจิ ต วิ สั ย ขึ้ น อยู่ กั บ ความสนใจ และความลึ ก ซึ้ ง ของเอกบุ ค คล จึ ง มี ค วาม
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ยากลาบากที่จะนิยามสาระสาคัญของสารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป สาระสาคัญของสารสนเทศ
ของเอกบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกัน บางคนอาจเห็นว่าสารสนเทศประเภทนี้ไม่มีสาระสาคัญ แต่คน
อื่นอาจเห็นว่ามีสาระสาคัญ สารสนเทศที่เกี่ยวกับภาระกิจหลักของหน่วบงานจึงควรเปิดเผยมากที่สุด
เท่าที่กะทาได้ และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามลาดับชั้นของความละเอียด โดยลาดับชั้นสูงสุดเป็นการ
สรุ ป ภาพรวม และค่อยเพิ่มความละเอียดเมื่อลดล าดับชั้นลงมา จะต้องคานึงตลอดเวลาว่าการมี
สารสนเทศมากเกินไป อาจบดบังความสาคัญของสารสนเทศบางประเภทได้
3. คุณภาพและความเชื่อถือได้ (quality and reliability) สารสนเทศควรมีคุณภาพ
ดี เชื่อถือได้ ทัน สมัย สมบูรณ์ มีความเป็นกลาง (fair) สอดคล้องกัน (consistent) และเปิดเผยใน
รูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน จะต้องมีการกาหนดมาตรฐานของคุณภาพของสารสนเทศ
เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติและต้องมีหน่ว ยงานภายนอกตรวจสอบคุณภาพของสารสนเทศ สารสนเทศที่
เป็นอนุกรมเวลาจะต้องถูกประมวลผลในรูปแบบที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อสามารถเปรียบเทียบกันได้
และประเมินการเปลี่ยนแปลงได้แต่ละช่วงเวลาได้ ระเบียบวิธีการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบวิธี จะต้องเปิดเผยเพื่อสามารถประเมินความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ
และป้องกันการบิดเบือนหรือรายงานเท็จ
ความโปร่งใสของสารสนเทศ (information transparency) จึงอาจนิยามเป็นระดับ
ของความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) สาระส าคัญ (relevance) และคุณภาพและความ
เชื่อถือได้ แต่คานิยามของความโปร่งใสของสารสนเทศที่ใช้กันทั่วไปคือ ระดับของความสามารถในการ
มองเห็น (visibility) และความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) (Zhu, 2002)
ความสามารถในการมองเห็นสารสนเทศ (Information Visibility) มีคานิยามที่
แตกต่างกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Milles, 1996) สาขาวิชาโซ่อุปทาน (Mohr and
Spekman, 1994 ; Lamming, et al 2001 ; Goswami, et al 2013) ในการศึกษานี้ คานิยามของ
ความสามารถในการมองเห็นสารสนเทศจะปรับปรุงจากคานิยามของ Goswami et al (2012)
โดยรวมมิติความสาคัญ (relevance) และมิติคุณภาพและความเชื่อถือได้ เป็นระดับความสาคัญ ความ
ทันสมัย และความถูกต้องของสารสนเทศ ส่วนความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ จะปรับปรุงจาก
คานิยามของ Culnan (1984) หมายถึง ความเชื่อถือได้ในการเข้าถึง ซึ่งได้แก่ ระดับความพร้อม
(availability) ของเครือข่ายและฐานข้อมูล และความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ความสามารถในการ
เข้าถึงสารสนเทศ จึงเป็นพื้นฐานที่จะนาไปสู่การใช้สารสนเทศร่วมกันและการมองเห็นสารสนเทศ
ดังนั้น ความโปร่งใสของสารสนเทศ จึงอาจแสดงได้โดยภาพ 2 มิติ ดังรูปที่ 2.1

ระดับความสามารถในการมองเห็น

สูง
ต่า

โปร่งใสปานกลาง
โปร่งใสมาก
โปร่งใสต่า
โปร่งใสปานกลาง
ต่า
สูง
ระดับความสามารถในการเข้าถึง

รูปที่ 2.1 ความโปร่งใสของสารสนเทศ
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บทที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนความโปร่งใส
3.1 คานา
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า เทคโนโลยี ฐ านข้ อ มู ล และระบบ transaction
processing ได้เพิ่มปริมาณและมิติของข้อมูลอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการผลิตข้อมูลมากกว่า 10
exabyte (1018) ต่อปี ราคาสื่อแม่เหล็กสาหรับเก็บข้อมูลลดลงกว่าร้อยละ 50 ทุกๆ 6 เดือน มีการ
ประมาณการว่า ปริมาณข้อมูลบนฐานข้อมูลได้เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวทุกๆ 20 เดือน จึงจาเป็นที่จะเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (data) สารสนเทศ (information) ความรู้ (knowledge) และปัญญา
(wisdom) การพัฒนาสารสนเทศจากข้อมูล การพัฒนาความรู้จากสารสนเทศ แล้ว การพัฒนาต่อไปสู่
ปัญญา
เทคโนโลยีเว็ป (web technology) และอินเทอร์เน็ทเทคโลโนยี ได้อานวยความ
สะดวกและความเสมอภาค ในการเข้าถึงสารสนเทศไม่ว่าอยู่ที่ใดหรือเวลาใดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา smart phone คนพิการ ผู้สูงอายุก็สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้เหมือนกับคนแข็งแรง หนุ่มสาว
เทคโนโลยี เหล่ านี้สามารถนามาใช้เพื่อสนับสนุนความโปร่งใสของสารสนเทศบน
ฐานข้อมูลแก่คนต่างๆในสังคม
3.2 ลาดับชั้นข้อมูล–สารสนเทศ–ความรู้–ปัญญา (Data–Information–Knowledge–
Wisdom (DIKW) hierarchy
ในหลักการฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์การเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นข้อมูลดิบ Ackoff (1989) ได้กล่าวถึง ลาดับชั้นข้อมูล –สารสนเทศ–ความรู้–ปัญญา (Data–
Information–Knowledge–Wisdom (DIKW) hierarchy ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการกรอง (filtration)
การลด (reduction) และการแปลง (transformation) เป็นรูปปิรามิดดังในรูปที่ 3.1
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คุณค่า

ปัญญา

สูง

ความรู้
สารสนเทศ
ข้อมูล

ต่า

รูปที่ 3.1 ลาดับชั้นข้อมูล–สารสนเทศ–ความรู้–ปัญญา
ลาดับชั้น DIKW ในรูปที่ 3.1 เป็นตัวแบบกลาง (central model) ของการบริหาร
จัดการสารสนเทศ (information management) ระบบสารสนเทศ (Information Systems) และ
การบริหารจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล
สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา
ข้อมูล เป็นสัญลักษณ์ (symbol) ที่แสดงถึงคุณสมบัติของ attribute เหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อม (Ackoff, 1989) ข้อมูล เป็นผลผลิตของ observation ซึ่งเกิดจากการดาเนินงานของ
องค์ ก ารแต่ จ ะไม่ มี ค วามหมายและประโยชน์ ใ ดๆ จนกว่ า จะพบความสั ม พั น ธ์ ภ ายใน attribute
เดีย วกั น หรื อระหว่าง attribute และนามาจั ดให้ อยู่ ในรูป ที่มีส าระส าคัญ (relevant) ในสาขา
สารสนเทศศาสตร์ ข้อมูล คือ สารสนเทศที่ยังไม่ได้ประมวลผล (unprocessed information) ข้อมูล
โดยตัวเองไม่มีความหมาย มีคุณค่าต่ามาก เช่น ภายใต้ attribute DATE และ AMOUNT มีข้อมูลดังนี้
DATE
11 มกราคม 2552
11 มกราคม 2553
11 มกราคม 2554
11 มกราคม 2555

AMOUNT
100.00
110.00
121.00
133.10

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างข้อมูลใน attribute
จะเห็นได้ว่า ข้อมูล ของ attribute DATE และ AMOUNT ในแต่ละแถวโดยตัวเองไม่มี
ความหมายใดๆ แทบจะไม่มีคุณค่าเลย นอกจากนี้ ระบบ transaction processing ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ปฏิบัติงานในองค์การ ยังได้เพิ่มปริมาณและมิติของข้อมูลอย่างที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อ มูล เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ต้องมีเ พื่อแปลงเป็นสารสนเทศ หรืออี กนัยหนึ่ง ถ้าไม่ มีข้อมูล ก็จะไม่ มี
สารสนเทศ แต่ การมีข้อมูล ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสารสนเทศ
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สารสนเทศ มีคานิยามมากมาย ซึ่งอาจนิยามได้อย่างน้อย 6 แนวทาง (Floridi, 2003)
คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวทางทฤษฎีการสื่อสาร (communication theory)
แนวทางความน่าจะเป็น (probability)
แนวทางประเด็นเด่น (modal)
แนวทางระบบ (system)
แนวทางอนุมาน (inference)
แนวทางความหมาย (semantic)

แต่ในบทวิจัยนี้ สารสนเทศจะนิยามในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (structured data)
สารสนเทศจึงเป็นข้อมูลที่ถูกประมวลผลอยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและมีประโยชน์ สามารถตอบ
คาถามประเภท ใคร (who) อะไร (what) ที่ ใ ด (where) และเมื่อ ไร (when) ได้ สารสนเทศใน
องค์การมักจะหมายถึงรายงานต่างๆที่ องค์การผลิตออกมาตามกาหนดเวลาเพื่อใช้ปฏิบัติงาน เช่น
รายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาไตรมาส ประจาปี เป็นต้น รายงานเหล่านี้เป็นรายงานที่เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ในการปฎิบัติงานที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ก่อนที่
จะนาระบบ transaction processing มาใช้ทดแทนระบบงานที่ทาด้วยมือ (manual) attribute ใน
แต่ละสดมภ์ในรายงาน เป็นผลการประมวลผลข้อมูลของตัวแปรหนึ่งตัวหรือกลุ่มของตัวแปร รายงาน
เหล่านี้จึงเป็นสารสนเทศอย่างน้อยที่สุดที่จะต้องเก็บไว้บนฐานข้อมูล
เมื่อองค์การได้นาระบบ transaction processing มาใช้ ทาให้ภาระการรวบรวมข้อมูล
ดิบลดลงไปได้อย่างมีนัยสาคัญ เพราะข้อมูลดิบจากการดาเนินงานถูกบันทึกเก็บ ณ จุดเวลาที่เกิด
รายการนั้นๆ จึงไม่มีความล่าช้าในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการ
ปฏิบัติด้วยมือแบบเดิม attribute ของข้อมูลดิบก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในฐานข้อมูล เพราะ attribute
ของข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บได้ในการปฏิบัติด้วยมือแบบเดิม ดังนั้นรายงานที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ใน
การปฏิบั ติ งานดั งกล่ าวข้า งต้น มิอาจสะท้ อนถึง สารสนเทศทั้ง หมดที่ เกิด ขึ้นจาก attribute ใหม่ ที่
เพิ่มเติมในข้อมูลที่เก็บไว้บนฐานข้อมูล
ในหลั กการในการประมวลผลจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจความสัมพันธ์ภ ายใน
attribute เดียวกันและระหว่าง attribute เช่น ในตัวอย่างข้อมูลในรูปที่ 3.2 ข้อมูลแต่ละแถวภายใต้
attribute DATE และ AMOUNT ไม่มีความหมายใดๆ แต่เมื่อสังเกตความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง
แถวของ attribute DATE จะพบว่าระยะเวลาระหว่างแถวที่ติดกันภายใต้ attribute DATE มีค่า
เท่ากันและเท่ากับ 1 ปี และเมื่อสังเกตความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างแถวที่ติดกันภายใต้ attribute
AMOUNT จะพบว่า มีอัตราส่วนคงที่ เท่ากับ 1.10 เมื่อนาความสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งสองมาสรุปรวมกัน
จะเกิดสารสนเทศดังนี้ AMOUNT มีค่าเพิ่มขึ้น 1.10 เท่าทุกๆ 1 ปี ข้อสรุปนี้เกิดจากความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ข้อมูลภายใน attribute เดียวกันและความสัมพันธ์ข้อมูลระหว่าง attribute ระบบ
ประมวลผลสามารถแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลภายใน attribute เดียวกัน และความสัมพันธ์ข้อมูล
ระหว่าง attribute ต่างๆ ที่เก็บจากระบบ transaction processing แต่ความสัมพันธ์อาจมีจานวนที่
เกิ น ความสามารถของผู้ วิ เ คราะห์ จ ะศึ ก ษาได้ ในทางปฏิ บั ติ จึ ง จ าเป็ น ที่ ต้ อ งคั ด เลื อ กเอาเฉพาะ
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attributeที่สาคัญต่อองค์การและสารสนเทศที่สนใจ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดมิติลงให้อยู่ในระดับที่
สามารถทางานได้ อนึ่ง การคัดเลือก attribute ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า attribute ที่เหลือจะถูก
ลบออกจากการวิเคราะห์ แต่เป็นการจัดกลุ่ม attribute ที่สาคัญต่อสารสนเทศที่สนใจ
ความรู้ การนิย ามความรู้มีความซับซ้อนมากกว่าการนิยามข้อมูล และสารสนเทศ ใน
สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) ความรู้จะถูกจาแนกออกเป็น 2
ประเภท คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวคน (tacit knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge)
ความรู้ที่อยู่ในตัวคน คือ ความรู้เป็นความรู้เฉพาะบุคคล มีบริบทที่เฉพาะ (specific context) และ
ยากต่อการนาเสนออย่างเป็นรูปแบบแบบแผนได้ (Nonaka and Takeuchi, 1995) ความรู้ที่อยู่ในตัว
คนเกิดขึ้นจากประสบการณ์และวิจารณญาณปฏิภาณไหวพริบซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะบุ คคล และ
มีบริบทเฉพาะ ความรู้ที่อยู่ในตัวคนเป็นความรู้ที่มีมากกว่าที่เราสามารถแสดงออกมาได้ รู้ว่าทาอย่างไร
โดยไม่ต้องคิด (Polanyi, 1967) เช่น เคล็ดวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนความรู้ชัดแจ้ง เป็น
ความรู้วิชาการที่มีการบันทึกไว้เป็นสื่อ (media) และสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ด้วยภาษาอย่างเป็น
ทางการ เช่น คู่มือ (manual) ตาราวิชาการ สูตรคณิตศาสตร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า
ฐานข้ อ มู ล บั น ทึ ก ได้ เ ฉพาะความรู้ ชั ด แจ้ ง เท่ า นั้ น ที่ ม าจากรู ป แบบสารสนเทศ ที่ มี ค วามหมาย
(semantic) และในบทวิจัยนี้ จะขอใช้คา “ความรู้” แทน “ความรู้ชัดแจ้ง” เพื่อความกระชับ
ในหลักการ ความรู้เกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจรูปแบบ (pattern) ของข้อมูล ซึ่งเกิดจาก
ความเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีความหมาย เช่น สารสนเทศ “AMOUNT มีค่าเพิ่มขึ้น 1.10 เท่าทุกๆ 1
ปี” และความเข้าใจรูปแบบที่ “AMOUNT มีค่าเพิ่มขึ้น 1.10 เท่าทุกๆ 1 ปี” นาไปสู่ข้อสรุป ถ้า A0
เป็นค่า AMOUNT ที่จุดเริ่มต้น ค่า AMOUNT เมื่อสิ้นสุดปีที่ t จะเพิ่มเป็น
At  A0 (1.10)t

ซึ่งเป็นความรู้สูตรคณิตศาสตร์ทาให้สามารถคานวนค่า AMOUNT เมื่อระยะเวลาผ่านไป t ปีไม่ว่า t
จะมีค่าบวกใดๆ และเพื่อให้สูตรคณิตศาสตร์ดังกล่าว สามารถนาไปประยุกต์กว้างขวางยิ่งขึ้น เราอาจ
ปรับสูตรคณิตศาสตร์ดังกล่าวให้สามารถใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นดังนี้
At  A0 (1 

i t
)
100

โดยเรียก i ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี
ดังนั้น การมีสารสนเทศแต่ไม่มีความเข้าใจ ก็ไม่สามารถมีความรู้ได้ จึงมีการกล่าวว่า การ
มีสารสนเทศ ไม่ได้หมายความว่า มีความรู้ แต่ไม่มีสารสนเทศ ก็ไม่อาจมีความรู้ได้
ปัญญา เป็นสิ่งที่เข้าใจยากและเกี่ยวข้องกับความสามารถในการหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ
ความเข้าใจ การตีความและการกระทาของมนุษย์ (Jashapara, 2005) จึงเป็นสิ่งที่มิอาจบันทึกได้ใน
ฐานข้อมูล ความเข้าใจในหลักการของรูปแบบ อาจนาพาไปสู่ปัญญาได้ Albert Einstein ได้กล่าวถึง
ปัญญา ดังนี้ “Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to
acquire it” ซึ่งหมายความว่า การมีความรู้ไม่ได้หมายถึงการมีปัญญา
ในบทวิจั ย นี้ จะเน้ น เฉพาะการสร้างสารสนเทศจากข้อมูล เท่านั้นซึ่งมี software มา
อานวยความสะดวกในการสร้าง ส่วน software การสร้างความรู้จากสารสนเทศ ยังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนายังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้นกระบวนการสร้างสารสนเทศจากข้อมูล ควรเริ่มต้นจากประเด็นที่
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สนใจ แล้วคัดเลือกมิติของข้อที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเด็นเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในมิติ และ
ระหว่างมิติ ซึ่งจะนาไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่มีความหมาย สอดคล้องกับประสบการณ์และความรู้ของผู้
วิเคราะห์
3.3 เทคโนโลยีที่สนับสนุนความโปร่งใสสารสนเทศ
จากคานิยามของความโปร่งใสของสารสนเทศในบทที่ 2 ที่ได้กล่าวมาแล้ว ความโปร่งใส
สารสนเทศ มี 3 มิติคือ
1. การเข้าถึง
2. สาระสาคัญ
3. คุณภาพและความเชื่อถือได้
จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญมากที่สนับสนุนการยกระดับทั้ง 3
มิติให้สูงขึ้น แต่องค์การภาครัฐทั้งในประเทศและในนานาชาติ ต่างประสบอุปสรรคปัญหาในการนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ กต์ ใ ช้ ง าน การแบ่ ง ส่ ว นงานในองค์ ก ารภาครั ฐ เป็ น แบบระดั บ ชั้ น
(hierarchical) โดยแต่ละส่วนงานมีขอบเขตอานาจของตนเอง (span of control) และการรายงาน
ตามระดับชั้น (hierarchical reporting) การพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนงานเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของส่วนงานแต่ละส่วนเป็นหลัก โดยไม่ได้คานึงถึงความต้องการขององค์การในภาพรวม
ระบบสารสนเทศจึงเป็นอิสระต่อกัน เช่น ในบางส่วนงาน คาบเวลาของรายงานเป็นรายสัปดาห์ แต่
คาบเวลาของรายงานในส่วนงานอื่ นเป็นรายเดือนตามความต้องการของตนเอง จึงมิอาจบูรณาการ
รายงานเหล่ านี้ เ ป็ น รายงานรายเดือ นในระดั บ องค์ การได้ สภาพที่ ป ราศจากมาตรฐานกลางของ
สารสนเทศในระดับองค์การมีแต่มาตรฐานสารสนเทศในระดับย่อยขององค์การ จึงก่อให้เกิดปัญหาใน
การบริหารในองค์การ เป็นอุปสรรคต่อการใช้สารสนเทศร่วมกันในระดับแนวนอน ยากต่อการบูรณา
การสารสนเทศในระดับองค์การ ความสามารถในการมองเห็นสารสนเทศภาพรวมในระดับองค์การ จึง
ต่า มิอาจยกระดับความโปร่งใสสารสนเทศในระดับองค์การ
ในเมื่อการบูรณาการสารสนเทศในระดับองค์การ ยังมีปัญหาและอุปสรรคเช่นนี้ ปัญหา
และอุปสรรคในการบูรณาการสารสนเทศระหว่างหน่วยงานจึงทวีมากขึ้น อย่างไรก็ดี ภายใต้สภาพที่
มาตรฐานสารสนเทศที่แตกต่างกันในระดับองค์การ บางครั้ง ก็สามารถสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
จากมาตรฐานสารสนเทศที่ไม่ตรงกัน เช่น มูล ค่าการส่งออกในระบบสารสนเทศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี จะแตกต่างจากมูลค่าการส่งออกในระบบ
สารสนเทศของกรมศุลกากร เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็นมูลค่าการส่งออกเมื่อมีการชาระ
เงิน ส่ว นกรมศุลกากร นับเป็น มูลค่าการส่ งออกเมื่อมีการนาสิ นค้าลงเรือ คานิยามที่แตกต่างกันนี้
นาพาไปสู่สารสนเทศของมูลค่าในการให้เครดิตของผู้ส่งออกโดยเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาและแต่ล ะ
ประเทศที่สั่งซื้อ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ลงไปถึงและประเภทสินค้าได้ ดังนั้นความไม่สอดคล้องของคา
นิยาม ควรพิจารณาเป็นกรณีๆไป
เทคโนโลยีเว็ป (web technology) อินเทอร์เน็ทเทคโลโนยี search engine เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ ได้อานวยความสะดวกและความเสมอภาคในการเข้าถึง
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สารสนเทศไม่ว่าอยู่ที่ใดหรือเวลาใดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คนพิการ ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ได้เหมือนกับคนแข็งแรง หนุ่มสาว ระยะทางและเวลา สภาพร่างกายและอายุ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงสารสนเทศ เทคโนโลยีเว็ป (web technology) และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ททาให้สามารถต่อ
เชื่อมโยง ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายได้ง่ายและสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถ
ในการเข้าถึงเป็นเพียงสิ่งที่จาเป็นที่ทาให้สามารถในการมองเห็นสารสนเทศเท่านั้น แต่ยังมิอาจค้นคืน
สารสนเทศได้ search engine ที่มีขีดความสามารถสูงยังเป็น software ที่ยังมีความจาเป็นที่ทาให้เกิด
ความสามารถในการมองเห็นสารสนเทศ
โดยสรุป เทคโนโลยีเว็ป (web technology) และอินเทอร์เน็ทเทคโลโนยี เป็นเทคโนโลยี
ที่ทาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่ างระบบสารสนเทศ ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่ อสารอย่าง
กว้างขวางโดยมีข้อจากัดน้อยมาก สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศได้โดยไม่ข้อจากัดทางภาษา
ระยะทางและเวลา และ search engine เป็น software ที่อานวยความสะดวกที่ทาให้การค้นหาสาร
สนเทสที่อยู่บนฐานข้อมูลกระทาได้โดยง่ายและอย่างมีประสิทธิผล
ในปัจ จุบันการสร้ างสารสนเทศในประเทศไทยจากข้อมูล ยังมี ขอบเขตที่จากัดมาก จึง
จาเป็ นต้องสนั บสนุน ให้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจหลั กของ
หน่วยงานให้ครบถ้วน จากสารสนเทศที่สร้างขึ้นนี้จะชี้ให้เห็น ถึงคุณภาพของข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บ
ทราบถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บที่ดีขึ้นได้
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บทที่ 4
ความท้าทายของความโปร่งใสของฐานข้อมูล
4.1 คานา
ฐานข้อมูล ในที่นี้ ห มายถึง ฐานข้อมูล ของหน่ว ยงานภาครัฐ รัฐ บาลที่ผ่ าน ๆ มาต่างมี
นโยบายสนับสนุนธรรมาภิบาล ซึ่งมีมิติสาคัญ ประการหนึ่งคือ ความโปร่งใส แต่ยังไม่เคยมีข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่เคยได้เงินเดือนขึ้น 2 ขั้นหรือรางวัลใด ๆ จากการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ต่อสาธารณะ จึงก่อให้เกิดข้อกังขาว่า หากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล
ความสัมฤทธิผลของธรรมาภิบาลจะบรรลุได้อย่างไร
ในปี 2007 ประธานาธิบดีโอบามา ได้กล่าวมา จะบูรณาการประชาชนเข้าไปในการ
ดาเนินงานของรัฐบาล (integrate citizens into the actual business of government) ภายใต้
หัวข้อ Create a Transparent and Connected Democracy โดย
– ทาให้ข้อมูลของรัฐบาลเข้าถึงได้แบบ online ใน format ที่ประชาชนสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการวิจารณ์ ก่อให้เกิดมูลค่า และนาไปปฏิบัติได้ในชุมชนของตนเอง ตัวอย่างเช่น
การเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้มากขึ้น จะช่วยประชาชนเรี ยนรู้เกี่ยวกับมลภาวะในชุมชนของตนเอง
สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่กับรัฐบาล และทาให้ประชาชนสามารถ
ปกป้องตนเองได้
– จั ด ท าโปรแกรมน าร่ อ งเกี่ ย วกั บ การเปิ ด ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐบาล และในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่ใช่เพี ยงรับฟังความเห็นเท่านั้น แต่จะเป็น
การดึงความเชี่ยวชาญ ความชานาญและข้อมูลที่มีอยู่มากมายกระจัดกระจายในมวลชนเข้ามาช่วย
รัฐบาลตัดสินใจ
การทาข้อมูลรัฐบาลให้อยู่ใน format ที่สามารถเข้าถึงได้แบบ online เป็นแนวคิดที่มี
พลังมาก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความ
ตั้งใจและจริงใจในการยอมรับ feedback และนามาใช้ปรับปรุงระบบงาน การวิเคราะห์ที่อยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ และความตั้งใจที่จะดึงเอาความเชี่ยวชาญและชานาญที่มีมากและกระจัด
กระจายอยู่ทั่วไปในมวลชน ก็มีความสาคัญต่อผลสัมฤทธิของการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างการยอมรับ feedback จากประชาชน อาจศึกษาได้จาก FixMyStreet.com ใน
ประเทศอังกฤษ ที่ให้ประชาชนรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะและปัญหาที่รบกวนในพื้นที่
เช่น หลุมบนถนน ไฟสาธารณะ เป็นต้น ประชาชนสามารถส่งข้อมูลใน RSS format ไปยัง website
และลงทะเบียนใน RSS ของ website เพื่อรับการรายงานและติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ website RSS feed ทาให้สามารถประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ และการลงทะเบียน
จะทาให้ website สามารถแจ้งผลกลับมายังผู้ร้องเรียนอัตโนมัติโดย RSS reader จะคอยตรวจสอบ
สารสนเทศใหม่ และจะ down load อัตโนมัติมายังผู้ร้องเรียน ลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ทาให้ประชาชน
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สามารถรายงานและติดตามผลการร้อ งเรี ยนปั ญหาเท่า นั้น แต่ยั งสามารถลดการปฏิบั ติงานของ
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการรับคาร้องของประชาชนได้อีกด้วย
จานวนสมาชิกร้องเรียนต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เป็นตัวชี้วัดที่ดีแสดงถึงความสนใจของ
สาธารณะในปัญหานั้นๆ ทาให้การจัดสรรงบประมาณในการแก้ไข ซ่อมแซมเป็นไปตามความต้องการ
ของสาธารณะ ช่องทางนี้ เป็นช่องทางเพิ่มเติมจากช่องทางปกติจากผู้แทนประชาชน เช่น สข. สก. สส.
สว. ฯลฯ อนึ่ง website FixMyStreet.com เป็น website ขององค์การไม่แสวงหากาไรในประเทศ
อังกฤษ My Society ซื่งไม่ใช่ของหน่วยงานภาครัฐ website ลักษณะนี้เป็นตัวกลางระหว่างประชาชน
กับหน่วยงานภาครัฐ ระบบรวบรวมปัญหาส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐ และตอบกลับไปยังสมาชิกผู้
ร้องเรียนปัญหาโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ website FixMyStreet.com ยังมีการสรุปจาแนกตามหน่วยงาน แสดงถึง
จานวนปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น จานวนปัญหาเก่า จานวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไข เพื่อ แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการตอบสนองที่แตกต่างกันของหน่วยงาน ซึ่งจะสร้างกระแสสังคมกดดันให้หน่วยงาน
ที่ไม่มีผลงานต้องปรับปรุงแก้ไข
4.2 ผลประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานของรัฐมักจะมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ตามกฏหมาย การวิเคราะห์
จึงมักจะจากัดอยู่ในข้อมูลในความรับผิดชอบของตน ประกอบกับที่หน่วยงานมักจะไม่เปิดเผยข้อมูล
ของตนเอง ทาให้สาธารณะมิอาจทราบถึงประเภทข้อมูลที่หน่วยงานได้มีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์
ในลักษณะบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานจึงเกิดขึ้นได้ยาก ทาให้ไม่สามารถเห็นภาพรวมของ
ปัญหาได้ครบมิติอย่างชัดเจน
การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐจะเป็นการสร้างตลาดใหม่สาหรับนวัตกรรมในการ
น าเสนอและวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยการบู รณาการข้ อมู ล จากหน่ว ยงานต่ าง ๆ ของรั ฐ เพื่อ สะท้อ น
ภาพรวมของการพั ฒ นาประเทศได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ หน่ ว ยงานเอกชนที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรร
สถาบันการศึกษา ฯลฯ สามารถจะใช้ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปวิเคราะห์และนาเสนอเป็นสินค้า
ชนิดหนึ่งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานได้ ผลงานบางผลงานอาจกลายเป็นสินค้าสาธารณะที่สามารถ
จาหน่ายได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานได้
อนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ มิได้หมายรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ แต่เป็นข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่เกิดจากการดาเนินงานในโครงการด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อมูลของหน่ วยงานรั ฐที่เปิดเผยเหล่านี้ เป็นการท้าทายความสามารถในการวิเคราะห์ของ
นักวิชาการทั่วไปอย่างยิ่ง ซึ่งจะได้ผลงานนวัตกรรมออกมาเกินความคาดหมายของหน่วยงานรัฐ
4.3 สถาปัตยกรรมของสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ (information architecture) มีความหมายแตกต่างกันใน
วงการวิชาการ Library and Information Science (LIS) กับวงการวิชาการฐานข้อมูล (database)
ในที่ นี้ จ ะขอกล่ า วถึ ง สถาปั ต ยกรรมสารสนเทศในทั ศ นะของวงการวิ ช าการฐานข้ อ มู ล โดยปกติ
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สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คื อ ชั้นล่างสุดคือ ชั้นการเก็บข้อมูล (storage) ชั้น
กลางคือ ชั้นการประมวลผล (processing) และชั้นบนสุดคือ ชั้นการนาเสนอ (presentation) ชั้นการ
นาเสนอเป็นชั้นที่รับผิดชอบในการจัดรูปแบบและเสนอข้อมูลบนหน้าจอของผู้ใช้ ชั้นการประมวลผล
จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ (analysis) และการบริหารจัดการข้อมูล (data management) ส่วนชั้น
การเก็บข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการเก็บและการเรียกคืน (retrieval) ข้อมูลจากอุปกรณ์เป็นจานแม่เหล็ก
หรือ RAM ชั้นทั้ง 3 จะเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ดังในรูปที่ 4.1 ซึ่งสามารถเขียนเป็น 3 ประเภท
1. One–tier architecture ซึ่งทั้ง 3 ชั้นอยู่บนคอมพิวเตอร์ชุดเดียว
ชั้นการนาเสนอ
ชั้นการวิเคราะห์
ชั้นข้อมูล
รูปที่ 4.1 สถาปัตยกรรมสารสนเทศแบบดั้งเดิม
(traditional information architecture)
2. Two–tier client/server architecture เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้กันมากในปัจจุบัน
ซึ่งยังแบ่งออกเป็น fat client ที่ชั้นการประมวลผลเกือบทั้งหมดอยู่ในคอมพิวเตอร์ client และ thin
client ซึ่งชั้นการประมวลผลอยู่บน server ดังในรูปที่ 4.2 ก และ ข ตามลาดับ
คร า

Database server

Client application

ก. Two–tier client–server (fat client)
http

Web browser

Web server

ข. Web–based, two–tier client–server (thin client)
รูปที่ 4.2 Two–tier Client–Server architecture

Database server
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3. N–tier client/servers architecture ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ three–tier โดยมี
tier กลางเป็น application server เพื่อแยกภาระการประมวลผลออกจาก database server ใน
two tier client–server architecture ดังในรูปที่ 4.3 ก และ ข ตามลาดับ
คร า

คร า

Application server

Client application

Database server

ก. Three–tier client–server
http

Web browser

คร า

Web server

คร า

Application server

Database server

ข. Web–based, three–tier client–server
รูปที่ 4.3 Three–tier client–server architecture
จะเห็นได้ว่า ในสถาปัตยกรรมสารสนเทศแบบปกติ ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงชั้นการ
ประมวลผลและชั้นการเก็บข้อมูลได้ แต่จะเข้าถึงเฉพาะชั้นการนาเสนอ จึงรับทราบเฉพาะเท่าที่
หน่วยงานนาเสนอเท่านั้น ไม่สามารถนาข้อมูลของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยวิธีและเทคนิค
ตามความประสงค์ของผู้ใช้งานได้
ในปี 2009 Power of Information Taskforce ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้เสนอ
เพิ่มสถาปัตยกรรมสารสนเทศจาก 3 ชั้น เป็น 6 ชั้น ดังในรูปที่ 4.4 โดยเพิ่มชั้นการเข้าถึง (access
layer) อีก 3 ชั้น เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ การเข้าถึงข้อมูลทาให้
ผู้อื่นสามารถกาหนดวิธีและเทคนิคการวิเคราะห์ของตนเองได้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการวิเคราะห์ขึ้น
ไม่ใช่พึ่งพิงการนาเสนอซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานรัฐเท่านั้น
4.4 อุปสรรคต่อการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
แม้รัฐบาลจะมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ปัจจัยสาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อความล่าช้าของการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ คือ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่รัฐมักจะมีทัศนคติลบต่อการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้โดยเกรงว่า หาก
สื่ อ ต่ า ง ๆ น าข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยไปขยายความต่ อ ในแง่ ล บ อนาคตการปฏิ บั ติ ง านของตนจะได้ รั บ
ผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรง ทัศนคติในลักษณะนี้เป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อความสาเร็จของการเปิดเผย
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ข้อมูลในหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ ยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐได้รับความดีความชอบจากการ
เปิดเผยข้อมูลเลย มีแต่การถูกลงโทษหรือการถูกตาหนิ

ชั้น Interaction
ชั้นการนาเสนอ
ชั้นการเข้าถึง
ชั้นการวิเคราะห์
ชั้นการเข้าถึง
ชั้นข้อมูล
รูปที่ 4.4 สถาปัตยกรรมสารสนเทศแบบใหม่ของ Power of Information Taskforce
แนวทางการแก้ ไ ขทั ศ นคติ ท างลบของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วย
1. ผู้นาประเทศจะต้องมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากร เพื่อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
2. การประเมิ น ความดี ค วามชอบประจ าปี จะต้ อ งมี มิ ติ เ กี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาด้วย
3. รัฐบาลจะต้องมีมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยการสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ทุจริต การบิดเบือนอานาจหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ
4. จะต้องสร้างมาตรวัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
5. ควรมีรางวัลยกย่องความสาเร็จในการเปิดเผยข้อมูล
นอกจากนี้ องค์ก ารกลางควรยกย่องบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส ามารถเสนอแนว
ทางการประหยัดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เสนอนวัตกรรมในการให้บริการ
ประชาชน
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บทที่ 5
พรบ. ข้อูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.1 คานา
ความโปร่ ง ใสในการบริห ารงานในภาครั ฐ เป็ นมาตรการที่ค าดหวั เพื่ อจั ดปั ญหาการ
คอรัปชั่นในหน่วยงาน ความโปร่งใสเป็นหลักที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารและการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ ที่สามารถลดปัญหาคอรัปชั่นหรือการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การบริหารงานที่โปร่งใสใน
ภาครั ฐ มุ่งเน้ น ในเรื่ องของการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารงานที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน หรือสาธารณชนทั่วไปที่อาจมีหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ จึงได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของประเทศขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่มี พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการในสมัย
ของรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน ส่งร่างให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ในสมัยของรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
5.2 เจตนารมณ์ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีดังนี้
1) เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ ทาให้ได้รู้และสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้อง
กับความเป็นจริง ทาให้เกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิและ
หน้าที่ของตน เป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2) กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย
หรืออาจไม่เปิดเผย
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทาให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของภาครัฐและกับประชาชน ดังนี้
1) การบริหารราชการที่โปร่งใส ประชาชนรู้สภาพความเป็นจริงของบริหารราชการ ทา
ให้เกิดความไว้วางใจในการปกครองและการบริหารของรัฐ
2) การบริหารราชการที่ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถติดตามการบริหารงาน
ของรัฐได้ เมื่อมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ
3) การบริหารราชการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4) ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เพราะรู้ถึงขอบเขต
ของการใช้อานาจรัฐในกรณีต่าง ๆ ทาให้รู้ว่าควรจะพิทักษ์สิทธิของตนอย่างไรในแต่ละกรณี
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5.3 หลักการและบทบัญญัติของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หลักการของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาชนและสาธารณชนมี
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการในการดาเนินงานของภาครัฐ ให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่า วสารของราชการเป็ น หลั ก การปกปิ ดข้ อ มูล ข่ าวสารเป็น ข้ อยกเว้ นคื อ ให้ กระทาให้ น้ อ ยที่ สุ ด
ประชาชนและสาธารณชนมีสิทธิในการรับคาชี้แจงและเหตุผลจากภาครัฐ โดยไม่จาเป็นต้องมีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรง และให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
บทบัญญัติของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหมวดที่เป็นหลักทั่วไป
หมวดอื่น ๆ อีก 7 หมวด และบทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้
หมวดหลักทั่วไป
หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หมวด 4 เอกสารประวัติศาสตร์
หมวด 5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หมวด 7 บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
5.4 นิยามความหมายของข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คาจ ากัดความของข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการ และข้อมูลข่าวสารส่ว น
บุคคล ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีดังนี้
ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่ อความหมายให้ รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ
สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่
ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มี
ชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่น
บันทึกลักษณะ เสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้ความหมายรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
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5.5 หน้าที่และวิธีการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดวิธีในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดาเนินการไว้ 4 วิธี ดังนี้
1) การเปิดเผยโดยกาหนดให้นาข้อมูลข่าวสารไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลที่
เปิดเผยด้วยวิธีนี้เป็นข้อมูลตามมาตรา 7 ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการจัด องค์กร ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการ
ติดตาม หรือที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎหรืออาจเผยแพร่โดยวิธีอื่นตามมาตรา 10
2) การเปิ ดเผยโดยการจัดข้อมูล ข่าวสารที่กาหนดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้ว ย
ตนเองในสถานที่ที่กาหนด ข้อมูลที่เปิดเผยโดยวิธีนี้เป็นข้อมูลตามมาตรา 9 ได้แก่ ผลการพิจารณา
หรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุ เ บกษา ตามมาตรา 7(4) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องปี ที่ ก าลั ง
ดาเนินการ คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี และข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมายเหตุ สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่ผู้รับสัมปทานได้รับมอบหมายจากรัฐให้
เป็ น ผู้ จั ดท าให้ มีก ารบริ ก ารสาธารณะ โดยผู้ รั บ สั ม ปทานลงทุน เอง รั บความเสี่ ย งภั ย เอง ซึ่ งผู้ รั บ
สัมปทานมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ เมื่อหมดสัญญาแล้วสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะ
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ มี 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ และสัญญาสัมปทาน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สัญญาผูกขาดตัดตอน คือ สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่เพียง
ผู้เดียว เช่น สัญญาให้ผลิตสุรา
สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ คือ กิจการที่เป็นของรัฐ แต่มีการ
ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา เช่น สัญญาให้บริการโทรศัพท์
3) การเปิดเผยข้อมูลตามที่ประชาชนมีคาขอเป็นการเฉพาะราย ข้อมูลที่เปิดเผยโดยวิธีนี้
เป็นไปตามมาตรา 11 ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการทุกอย่างที่ผู้ขอระบุในคาขอตามที่ต้องการ โดย
ให้ยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เมื่อ เจ้าหน้าที่
รับคาขอแล้วเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดหาข้อมูลให้ในเวลาอันสมควรต่อไป
4) การเปิดเผยเอกสารประวัติศาสตร์ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปในช่วง
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดในมาตรา 26 แต่ภายหลังเมื่ อครบกาหนด ข้อมูลนี้จะถูกเจ้าหน้าที่
ของรั ฐที่เป็ นเจ้ าของข้อมูล นั้น ๆ ส่งไปเปิดเผย ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสศึกษา ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ได้ต่อไป
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5.6 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องสนองตอบต่อสิทธิของประชาชนดังกล่าว ได้แก่
1) สิ ทธิ ในการเข้าตรวจดูข้ อมูล ข่าวสารของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้งในส่ ว นกลาง ส่ ว น
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว รวมไปถึงการ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองด้วย สิทธิในการขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่จาเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลทั่วไปมีสิทธิเข้าตรวจดูได้
นอกจากนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนเอง
ก็อาจยื่นคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ และไม่จาเป็นต้องได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้ถูก
กระทบยื่นคาคัดค้าน หากเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคาคัดค้าน ให้ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ใน 15 วัน
2) สิทธิในการขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกฎหมายนี้กาหนดให้ประชาชน
ทาคาขอสาเนาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการแล้วยื่นต่อหน่วยงานของรั ฐ ซึ่งจะได้รับข้อมูลข่าวสารในเวลา
อันสมควรต่อไป
ในกรณีที่ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแล้ว
ประสบปัญหาต่าง ๆ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้ ดังนี้
1) กรณีที่ประชาชนไปใช้สิทธิเ ข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารแล้วพบว่า หน่วยงานไม่มีหรือ
ไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้เข้าตรวจดู หรือจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กาหนด ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2) กรณีที่ป ระชาชนใช้สิทธิยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามต้องการ แต่
หน่วยงานของรัฐดาเนินการล่าช้าหรือเพิกเฉยไม่สนใจ หรือเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผล
อัน สมควร รวมทั้งการไม่จั ดหาข้อมูลให้ โดยแจ้งว่าเป็นการขอมากหรือขอบ่อยโดยไม่มีเหตุผ ลอัน
สมควรด้วย ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
3) กรณีที่ประชาชนได้ใช้สิทธิยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ประชาชน
ต้องการรู้ แต่ห น่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ งว่าไม่ มีข้อมูล ข่าวสารดังกล่ าว หากประชาชนไม่เชื่อก็ส ามารถ
ร้องเรียน เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งว่าไม่มีดังกล่าว
4) กรณีที่ประชาชนไปใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่หน่วยงานของรัฐได้
ปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารตามคาขอ หากประชาชนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่ปฏิเสธดังกล่าวก็สามารถ
อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นผู้พิจารณาต่อไป หากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า
คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดก็จะวินิจฉัยให้
หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์นั้น คาวินิจฉัยนี้ถือว่าเป็นที่สุด ซึ่งหน่ วยงานของรัฐจะต้อง
ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยดังกล่าว
แต่ห ากคณะกรรมการวินิจ ฉัย เห็ น ด้ว ยกับ หน่ ว ยงานและมีค าสั่ ง ยกอุทธรณ์ กรณีที่ ผู้
อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งยกอุทธรณ์ก็มีสิทธิยื่นฟ้องหน่วยงานที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อ
ศาลปกครอง เพื่อให้มีคาสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องการต่อไป
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5.7 การใช้สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในกรณีต่อไปนี้
1) กรณีไม่นาข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2) กรณีไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
3) กรณีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูหรือขอสาเนา
4) กรณีไม่ให้คาแนะนา หรือให้คาแนะนาล่าช้า หรือไม่ส่งคาขอให้หน่วยงานผู้จัดทา
ข้อมูลข่าวสารพิจารณา
5) กรณีไม่แจ้งผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอคาคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
6) กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
7) กรณีไม่คุ้มครองหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอม
เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล
8) กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
9) กรณีไม่ส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
10) กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกรณี
ประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
11) กรณีหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ามีการใช้สิ ทธิขอข้อมูลข่าวสารมากหรือบ่อยโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
12) กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอและผู้ร้องขอไม่เชื่อว่า
เป็นความจริง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีสิทธิ
ยื่นคาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ โดยจัดทาหนังสือร้องเรียน แล้วไปยื่น
ด้วยตนเอง ณ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการหรือส่งทางไปรษณีย์ ถึงประธาน
กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
5.8 การใช้สิทธิอุทธรณ์ของประชาชน
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนจะสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้ 3 กรณี คือ
1) กรณีหน่วยงานของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ได้มีคาขอ
2) กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังคาคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งบุคคลผู้
คัดค้านทราบว่าตนมีประโยชน์ได้เสีย และได้เสนอคาคัดค้านพร้อมเหตุผลประกอบเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่หน่วยงานไม่เห็นด้วยและมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านแล้ว
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3) กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคาขอ เมื่อบุคคล
ใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง
และได้ยื่นคาขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง
ทั้ง 3 กรณี ประชาชนมีสิ ท ธิยื่น หนัง สื ออุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการข้อมู ล ข่า วสารของ
ราชการเพื่อพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
5.9 ข้อยกเว้นและกระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดให้สิทธิได้รู้ข้อมูล ข่าวสาร
โดยการเปิดเผยเป็นหลัก ส่วนการไม่เปิดเผยจะเป็นเพียงข้อยกเว้น และปกปิดได้เท่าที่จาเป็น โดย
กฎหมายจากัดไว้ ดังนี้
ข้อยกเว้นที่ 1 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
ข้อยกเว้นที่ 2 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารใดที่ทาให้
การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ข้อยกเว้นที่ 3 ข้อมู ล ข่า วสารที่ เกี่ย วกับ ความเห็ นหรือค าแนะน าในการดาเนิน การ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ อนึ่ง กรณีที่จะไม่เปิดเผยนี้ต้องเป็นส่วนของความเห็นเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณา
ข้อยกเว้นที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคล รัฐมีหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยของสมาชิกในสังคม ข้อมูลข่าวสารใดหากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย
ของบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้
ข้อยกเว้นที่ 5 ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล เช่ น ข้ อ มู ล ทาง
การแพทย์ของบุคคล
ข้อยกเว้นที่ 6 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรณีกฎหมายหรือบุคคลเจ้าของข้อมูลกาหนดมิ
ให้เปิดเผย ถ้ากฎหมายใดห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหมด ก็ย่อมต้องบังคับตามกฎหมายนั้น
5.10 สภาพการบังคับใช้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
พรบ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งการให้ ก าร
บริหารงานภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนและสาธารณชนได้เข้ามา
มีส่วนในการตรวจสอบการใช้อานาจของภาครัฐได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้ทางช่องทางต่าง ๆ มีการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของรัฐ มีสิทธิในการร้องเรี ยนและอุทธรณ์ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ไม่เปิดเผยข้อมูล
ตามที่ร้องขอหรือตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประเทศไทยมี พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตั้งแต่ปี 2540 เป็นเวลาเกือบ 17 ปีเต็ม และ
เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่มี พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐของ
ประชาชนและสาธารณชนมีปั ญหาและยุ่ งยาก ทาให้ ก ารเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารของภาครั ฐ ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร ทั้ ง นี้ เ พราะหน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ เ คยเปิ ด เผย
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พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ของตนเอง จึงเป็นการยากที่ประชาชนทั่วไปตลอดจน
นักวิชาการจะทราบว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด และความถี่ในการจัดเก็บ เมื่อ
พิจารณา พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พบว่าควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศที่ได้ ก้าวหน้าไปมาก
นอกจากนี้ควรมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และปรับปรุงให้มีบทลงโทษผู้รับผิดชอบการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของรัฐที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กาหนดใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
จากผลการส ารวจ การเปิดเผยข้อมูล พบว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมากที่สุด ถึงร้อยละ 30 ดูได้จากภาพในรูปที่
5.1 เพื่อแก้ปัญหานี้ทางทีดีอาร์ไอได้เสนอให้แก้กฎหมายให้มีบทลงโทษในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐไม่
เปิดเผยข้อมูลและเสนอให้เพิ่มงบประมาณให้สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งทา
หน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะได้ทาหน้าที่ดูแลได้อย่างทั่วถึงจากปัจจุบันที่ทาได้
ค่อนข้างจากัด (ข้อมูลจากการนาเสนอผลการสารวจการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ
ของทีดีอาร์ไอ)
การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ของหน่วยงานภาครัฐที่ทาการสารวจโดยทีดีอาร์ไอ ในปี 2555
พบว่าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคา–ประกวดราคา และ
การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ของหน่วยงานของตนเอง ไม่ถึงร้อยละ 30 หน่วยงานของภาครัฐส่ว นกลาง
มีการเปิดเผยข้อมูล ไม่ถึงร้อยละ 70 และหน่วยงานของภาครัฐในส่วนภูมิภาคเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด
แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 80 ตามกราฟในรูปที่ 5.2

ที่มา: http://thaipublica.org/2014/03/transparency-of-state-enterprises/
รูปที่ 5.1 การร้องเรียนการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ
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ที่มา: http://thaipublica.org/2014/03/transparency-of-state-enterprises/
รูปที่ 5.2 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
จากการนาเสนอผลการสารวจการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2556 โดยนักวิจัยของทีดีอาร์ไอ พบว่าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง รวม ปตท.สพ. และไออาร์พีซี
พบว่ามีเพียง 3 แห่งที่มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซด์ของรัฐวิสาหกิจที่ ได้คะแนน 80–
100 คะแนน อยู่ ในระดับ ดีมาก ได้แก่ โรงงานยาสูบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศและการประปาภูมิภาค ได้คะแนน 60–79 อยู่ในระดับดี มีอยู่ 17 แห่ง ได้คะแนน 40–59
คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 26 แห่ง ได้คะแนน 20–39 คะแนน อยู่ในระดับแย่ มีอยู่ 8 แห่ง และได้
คะแนนต่ากว่า 19 คะแนน อยู่ในระดับแย่มาก มีอยู่ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพิมพ์ตารวจ บริษัท อู่กรุงเทพ
จากัด บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จากัด บริษัท ปตท.สพ. จากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์
พีซี จากัด (มหาชน) ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ดูข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ไม่ได้คือ การไม่เผยแพร่
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ เลย หรือไม่มีหนังสือเชิญชวน
แนวทางหนึ่งที่จะทาให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเปิดเผยประกาศการจัดซื้อจั ดจ้างบน
website ของกรมบัญชีกลางก็คือให้กรมบัญชีกลางออกระเบียบ ฯ เพิ่มเติมให้มีการตรวจการเปิดเผย
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบน website ของกรมบัญชีกลางก่อนอนุมัติฎีกา หากไม่มีการ
เปิดเผยประกาศดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะไม่อนุมัติการเบิกจ่ายตามฎีกาที่นามาวาง (วิชิต และ จิรา
วัลย์) แนวทางนี้จะทาให้การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสัมฤทธิผลมากขึ้น
จะเห็นได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐเป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งผู้สนใจทราบแหล่งจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน แต่การเข้าถึงข้อมูลประเภทอื่นจะ
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น้อยมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้สนใจไม่ทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่สนใจจัดเก็บโดยหน่วยงานใด จึงจาเป็นต้อง
ออกระเบียบกาหนดให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยพจนานุกรมข้อมูลของตนเอง
5.11 ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์และการสารวจดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุด ส่วนข้อมูลประเภทอื่นแทบจะไม่มีการกล่าวถึง และจากการพิจารณา
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเจตนารมย์ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ จึงเห็นควรที่
เสนอให้ป รับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม มาตรา 7 ดังนี้
1.1 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ เปิดเผยพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ของ
ฐานข้อมูลของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานแต่ละแห่งได้จัดเก็บ
ข้อมูลใดไว้ในฐานข้อมูล และควรระบุ หมายเหตุไว้ว่าข้อมูลเปิดเผยได้และข้อมูลใด
เปิดเผยไม่ได้
1.2 เพิ่มเติมวิธีการเปิดเผยโดยผ่าน website ของตนเอง จากที่กาหนดให้เปิดเผยใน
ราชกิจจานุเบกษาในมาตรา 7
1.3 ยกเลิกข้อความในวรรคสอง ของมาตรา 7 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อมูล
ข่าวสารใดที่มีการเปิดเผยบน website ของหน่วยงานแล้วและมีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิง URL ของสิ่งที่เปิดเผยบน website ก็ให้ถือว่าเป็นการ
ปฎิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว”
1.4 ตัดวรรคท้ายของมาตรา 7 ออกเพราะประชาชนสามารถ download ข้อมูล
ข่าวสารจาก website อยู่แล้ว การจัดพิมพ์และจาหน่ายเป็นภาระที่ไม่จาเป็นของ
หน่วยงาน
2. ยกเลิกข้อความในมาตรา 9(6) และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(6) สัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่มีลักษณะผูกขาด สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ หรือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ
สาธารณะ”
3. การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่หน่วยงานรัฐต้องการให้ทราบนั้นไม่เพียงพอในการ
สร้างความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดิบของหน่วยงานภาครัฐด้วย หากไม่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของประเทศและข้อมูลส่วนบุคคล
4. การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลภาครัฐต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนและสาธารณชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องร้องขอตามเจตนารมย์ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ยกเว้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเท่านั้น
5. กาหนดระยะเวลาที่ชั ดเจนในการบังคับให้เจ้าหน้าที่จัดหาข้อมูลให้ในกรณีเมื่อมีการร้อง
ขอข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การระบุว่าภายในเวลาอันสมควร ทาให้มีการเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน
การให้ข้อมูลที่ล่าช้าและประชาชนต้องไปร้องเรียนทาให้เกิดความยุ่งยาก

บทที่ 6
ดัชนีความโปร่งใสสารสนเทศ
6.1 คานา
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในปัจจุบันในวงการวิชาการยังไม่มีคานิยาม “ความโปร่งใส” ที่
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป (Bauhr and Grimes, 2012; Vishwananth and Kaufmann, 2001,
Svensson, 2005) ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ย่อมแตกต่างไปจากความโปร่งใสของหน่วยงาน
ความโปร่งใสของหน่วยงานในทัศนะของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กับความ
โปรงใสของหน่วยงาน ในทัศนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติก็แตกต่างกัน
การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มี
ดัชนี 8 ตัว (สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2555) คือ
1. ความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
3. ความโปร่งใสด้านการบริการแก่ประชาชน
4. ความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล
5. ความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ
6. ความโปร่งใสด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
7. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
8. ความโปร่งใสด้านการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (2555) ได้กาหนดดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไว้ 7 ตัว คือ
1. ดัชนีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดัชนีการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
3. ดัชนีการมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
4. ดัชนีคุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
5. ดัชนีความเชื่อมั่นในองค์กรของบุคลากรในหน่วยงาน
6. ดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
7. ดัชนีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราปรามทุจริต
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ระบุว่า เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสาคัญ กฎระเบียบและ
นโยบายอื่น ๆ ต่อสาธารณะ
2. จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและส าคั ญ ตลอด จน
กฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
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3. การบริหารบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ จะต้องกระทาในลักษณะเสมอภาค ไม่
แบ่งพรรคแบ่งพวกและอย่างมีเหตุผล (Bellver and Kaufmann, 2005)
ในค านิ ย ามขององค์ ก ารการค้ า โลก อาจสรุ ป ได้ ว่ า ความโปร่ ง ใสไม่ เ พี ย งแต่ ท าให้
สารสนเทศพร้ อ มและสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเท่ า นั้ น แต่ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและ
กฎระเบียบ ต้องกระทาในลักษณะเสมอภาคและสามารถคาดหมายได้
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ จะเน้นเฉพาะความโปร่งใสของสารสนเทศเท่านั้น มิได้หมาย
รวมถึ ง ความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง จะต้ อ งค านึ ง ความโปร่ ง ใสในภารกิ จ หลั ก ที่ แ ตกต่ า งของ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย จึงมีขอบเขตที่แคบกว่า ดังนั้น ดัชนีความโปร่งใสสารสนเทศอาจพัฒนาบน
พื้นฐานของคานิยามความโปร่งใสของ Vishwananth and Kaufmann (2001) ซึ่งมี 3 มิติ คือ
1. การเข้าถึงสารสนเทศ
2. สาระสาคัญของสารสนเทศ
3. คุณภาพและความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ
6.2 ดัชนีความโปร่งใสของสารสนเทศ
ในคู่ มื อ การประเมิ น เกณฑ์ ม าตรฐานและดั ช นี ค วามโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2555) ดัชนีที่ 7 คือ ดัชนีความโปร่งใสด้านการ
เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วย ดัชนี 8 ตัว ที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินการ
ดาเนินงานตามมาตราต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
ดัชนีที่ 7.1 การดาเนินงานตามมาตรา 7 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชการกิจจานุเบกษา) เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานการ
จัดส่งข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ดัชนีที่ 7.2 การดาเนินงานตามมาตรา 9 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
ดัชนีที่ 7.3 การดาเนินงานตามมาตรา 11 ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การ
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคาขอเฉพาะราย)
ดัชนีที่ 7.4 การดาเนินงานตามมาตรา 14 และมาตรา 15 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคาสั่งไม่เปิดเผย)
ดัชนีที่ 7.5 การดาเนินงานตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)
ดัชนีที่ 7.6 การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดัชนีที่ 7.7 การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน
ดัชนีที่ 7.8 การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ดัช นี แต่ล ะตัว มีดัช นี ย่อยอีก 5 ตัว รวมเป็นดัช นีย่อยทั้งหมด 40 ตัว ดัช นีย่อยเกือบ
ทั้งหมดเป็นการประเมินกระบวนการดาเนินงาน (process) มากกว่าผลของการดาเนินงาน (output)
จึงทาให้ไม่สามารถใช้ผลการประเมินในลักษณะนี้แสดงเป็นผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานตามที่กฎหมาย
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กาหนด การแสดงถึงระดับความพร้อมของข้อมูลข่าวสารที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด ไม่ได้แสดงถึง
ระดับสาระสาคัญของสารสนเทศ และระดับคุณภาพและความเชื่ อถือได้ของสารสนเทศ จึงมิอาจใช้
สรุปถึงระดับความโปร่งใสสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐได้ เพียงแต่สรุปถึงระดับความพร้อมของ
ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงขอเสนอดัชนีใหม่เพื่อสะท้อนระดับความโปร่งใสสารสนเทศ โดย
พัฒนาขึ้นตามคานิยามของ Vishwananth and Kaufmann (2001) โดยมีดัชนี 3 ตัว คือ
1. ดัชนีการเข้าถึงสารสนเทศ
2. ดัชนีวัดสาระสาคัญของสารสนเทศ
3. ดัชนีคุณภาพและความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ
6.3 ดัชนีการเข้าถึงสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศ หมายความถึง อย่างน้อย 3 ประการคือ
1. สิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึง ซึ่งในที่นี้จะหมายถึง พจนานุกรมข้อมูลที่จะทา
ให้ประชาชนทราบว่า ชนิดข้อมูลข่าวสารและความหมายของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บ
2. ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องอ่านก่อนที่
จะได้รับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะวัดจากระยะเวลาตั้งแต่เข้าถึงจนถึงได้รับข้อมูลข่าวสาร
3. รูป แบบของข้อมูล ข่าวสาร หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารเป็นเอกสารรายงานหรือเป็น
digital format ที่พร้อมที่จะนาไปวิเคราะห์ต่อไปได้
ดัชนีการเข้าถึงสารสนเทศ จึงมีตัวชี้วัด 3 ตัว คือ
1. ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของพจนานุกรมข้อมูล โดยวั ดจากร้อยละของข้อมูลตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานที่อยู่ในพจนานุกรมข้อมูล
2. ตัวชี้วัดระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยวัดจากค่าเฉลี่ยของระยะเวลา
ตั้งแต่เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐจนถึงได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดรูปแบบและการนาเสนอสารสนเทศ โดยวัดจากร้อยละของข้อมูลข่าวสารตาม
ภารกิจหลักที่เป็น digital format
6.4 ดัชนีสาระสาคัญของสารสนเทศ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สาระสาคัญของสารสนเทศ เป็นเรื่องของจิตวิสัย ขึ้นอยู่บความ
สนใจและความลึกซึ้งของเอกบุ คคล เป็นการยากที่จะวัดระดับสาระสาคัญของสารสนเทศที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้จะวัดระดับสาระสาคัญของสารสนเทศที่หน่วยงาน
ภาครัฐเปิดเผย โดยวัดความครบถ้วนของสารสนเทศตามภารกิจหลักของหน่วยงานและระดับความ
ละเอียดของสารสนเทศที่เปิดเผย ดัชนีนี้จะมีตัวชี้วัด 2 ตัว คือ
1. ตัวชี้วัดความครบถ้วนของสารสนเทศ โดยวัดจากร้อยละความครบถ้วนของข้อมูล
ข่าวสารตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
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2. ตัวชี้วัดความละเอียดของสารสนเทศ โดยวัดจากร้อยละของข้อมูลข่าวสารที่มีความ
ละเอียดทุกระดับชั้นขั้นตอน
6.5 ดัชนีคุณภาพและความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ
สารสนเทศที่มีคุณภาพดี หมายถึง สารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในรูปแบบชัดเจน
สามารถเข้าใจได้ง่าย ความเชื่อถือได้ของข้อมูล หมายถึง ข้อมูลแต่ละตัวจะต้องมีคานิยามที่ชัดเจน
จะต้องแสดงวิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ให้ชัดเจน ต้องมีกาหนดเวลาที่แน่นอนในการเปิดเผย
ข้อมูล รูปแบบในการจัดเก็บและนาเสนอจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อสามารถนาไปเปรียบเทียบประเมิน
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนาเสนอ หน่วยงานจะต้อง
แสดงวิธีการแปลงข้อมูลในอดีตให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ดัชนีคุณภาพและความ
เชื่อถือได้ของสารสนเทศของหน่วยงาน จึงประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ดังนี้
1. ตัวชี้วัดความชัดเจนของสารสนเทศ โดยวัดจากร้อยละความครบถ้ว นชัดเจนและ
ความสมบูรณ์ของคานิยามของข้อมูลตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน
2. ตัว ชี้วัดความสม่าเสมอในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยวัดจากค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ข้อมูลข่าวสารตามภาระกิจหลักของหน่วยงานที่มีกาหนดการเปิดเผย และร้อยละของข้อมูลข่าวสารที่
สามารถเปิดเผยได้ตามกาหนดเวลา
3. ตัวชี้วัดของความสม่าเสมอของรูปแบบการนาเสนอ โดยวัดจากร้อยละของรูปแบบ
การนาเสนอที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ตัว ชี้วัดความชั ดเจนในการวิเคราะห์ โดยวัดจากร้อยละของการน าเสนอที่มีการ
เปิดเผยระเบียบวิธีการวิเคราะห์
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บทที่ 7
บทสรุป
7.1 สรุป
การศึกษานี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและในต่างประเทศเกี่ยวกับความโปร่งใส
สรุ ป ได้ว่า ยั งไม่ส ามารถนิย ามคา “ความโปร่งใส” ให้เป็นที่ยอมรับใช้ได้สาหรับทุกวงการและ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากภารกิจหลักของหน่วยงานมีความแตกต่างกันมาก แต่อาจสามารถนิยามคา
“ความโปร่งใสสารสนเทศ” ซึ่งมีความหมายแคบกว่าคา “ความโปร่งใส”ได้ เพื่อใช้เป็นฐานในการ
พัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ใช้ประเมินและเปรียบเทียบความโปร่งใส
ของฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ อนึ่ง ความโปร่งใสสารสนเทศ เป็นมิติสาคัญมิติหนึ่งในคานิยามที่
หลากหลายของความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ดัชนีความโปร่งใสสารสนเทศที่ได้นาเสนอ มี 3 มิติตามคานิยามของ Vishwanath and
Kaufmann (2001)
1) ดัชนีการเข้าถึงสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดดังนี้
1.1 ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของพจนานุกรมข้อมูล
1.2 ตัวชี้วัดระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ
1.3 ตัวชี้วัดรูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
2) ดัชนีสาระสาคัญของสารสนเทศ มีตัวชี้วัด 2 ตัวคือ
2.1 ตัวชี้วัดความครบถ้วนของสารสนเทศ
2.2 ตัวชี้วัดความละเอียดของสารสนเทศ
3) ดัชนีคุณภาพและความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวคือ
3.1 ตัวชี้วัดความชัดเจนของสารสนเทศ
3.2 ตัวชี้วัดความสม่าเสมอในการเปิดเผยสารสนเทศ
3.3 ตัวชี้วัดความสม่าเสมอของรูปแบบการนาเสนอ
3.4 ตัวชี้วัดความชัดเจนในระเบียบวิธีการวิเคราะห์
ดัชนีความโปร่งใสสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น พัฒนาขึ้นเพื่อวัดผลผลิตของการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้วัดกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความแตกต่างจาก
ดัชนีความโปร่งใสสารสนเทศที่กาหนดขึ้ นตามบทบัญญัติของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ดั งปรากฏในคู่มื อการประเมิ นเกณฑ์ม าตรฐานและตั ว ชี้วั ดความโปร่ งใสของหน่ ว ยงาน
(คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2555)
การศึ ก ษายั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น ความโปร่ ง ใส ตลอดจน
สถาปัตยกรรมสารสนเทศที่ทาให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงขั้นการวิเคราะห์และขั้นข้อมูล เพิ่มเติมจาก
สถาปัตยกรรมสารสนเทศแบบดั่งเดิมที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้เฉพาะขั้นการนาเสนอเท่านั้น
นอกจากนี้เสนอแนะการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพรบ. ข้อมูลข่าวสาร
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ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงและการค้นคืนสารสนเทศอีกด้วย
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