Web 2.0 and A Next Generation of
Government’s Services

สําหรับคนทีค
่ ุนเคยกับ Internet คงจะรูจักกับเทคโนโลยี Web 1.0 และ Web 2.0 กันมาบาง
วามีความกาวหนาและพัฒนาไปในทิศทางใด

แตอีกหลายคนที่ยังไมคอยคุนเคยกับโลกของ

เทคโนโลยีสมัยใหม อาจจะยังสงสัยวาเทคโนโลยี Web 1.0 และ Web 2.0 คืออะไร และเขามา
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราไดอยางไรบาง
วันนี้เราจะมาทําความรูจักกับ Web 2.0 และ ความเชื่อมโยงกับการใหบริการภาครัฐแนวใหมกัน
โดยเรามาเริ่มตนกันที่ Web 1.0 กันกอน Web 1.0 เปนเว็บไซตสมัยดั้งเดิมที่อยูในสมัยยุคแรกที่

Internet กําลังดัง Web 1.0 เปนเว็บที่นําเสนอขอมูล ขาวสาร ความรูดานตางๆ ทีเ่ ราอยากรู ซึ่งจะสง
เนื้อหาตางๆ ขึ้นหนาจอคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวเพื่อนําเสนอผูที่มาเขาชม พูดงายๆ คือ Web 1.0
คือเว็บไซตทเี่ ปดเพื่อคนหาขอมูล ซึง่ ในทางทฤษฎีของการสื่อสารถือวาเปนการสื่อสารทางเดียว (one-

way communication) เนื่องจากไมมก
ี ารตอบรับจากผูที่ไดรับขอมูล สวน Web 2.0 นั้น เปนคําที่ถูก
นิยามขึ้นโดยบริษัทที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ Media ของอเมริกาที่มีชื่อวา O’Reilly Media ในปค.ศ. 2004
ซึ่ง Web 2.0 นี้ เปนชื่อที่ใชเรียกรวมๆ เกี่ยวกับการใช Internet ที่มีการกาวเขามาสูยุคที่ 2 ที่มีพื้นฐาน
การใหบริการเปนหลัก และมีรูปแบบการใชงานที่เปลี่ยนไปหรือกลาวไดวาเปนสังคม network ที่ผูใช

Internet มีสวนรวมในการสรางมันขึน
้ มาซึ่งจะสะทอนความตองการภายในของผูใชอยางชัดเจน ผาน
การมีสวนรวมซึ่งจะเปนการกระตุนใหผูใชเพิ่มคุณคาไดอยางนาสนใจ
ถึงตรงนี้ คงมีการตั้งขอสังเกตกันวา แลว Web 2.0 เขามาเกี่ยวของกับการใหบริการของ
ภาครัฐไดอยางไร หรือทีบ
่ างครัง้ พวกเราไดยินคนพูดกันวา Government 2.0 จริงๆ แลวมันคืออะไร
กันแน

แทที่จริงแลว

Web

2.0

ไมใชปรากฎการณใหมของภาครัฐเลย

หนวยงานไดหันมาใช หรือ กําลังวางแผนที่จะใชเทคโนโลยีของ Web

หนวยงานภาครัฐหลาย

2.0 เพื่อการพัฒนาการ

ใหบริการแกประชาชน อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ทีย
่ ึดประชาชน
เปนศูนยกลาง รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตการบริหารงานของนายบารัค โอบามา, รัฐบาล
ของประเทศอังกฤษ, รัฐบาลของประเทศฝรั่งเศส, และรัฐบาลของสวีเดนตางลวนใหความสนใจในการ
นําเทคโนโลยี Web 2.0 เขามารวมไวในการบริหารงานของภาครัฐดวยกันทั้งสิ้น Web 2.0 เขามามี
บทบาทภารกิจใหมใหแกภาครัฐในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานใหมาก
ขึ้น

ซึ่งถือวาเปนการสนับสนุน

และพัฒนาการใหบริการแบบมีสวนรวม

และสงเสริมการทํางานแบบ

โปรงใส รวมทั้งยังเปนการพัฒนาชองทางในการสนับสนุนใหเกิดเครือขายของสังคมขึ้นอีกดวย
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ประโยชนของ Web 2.0 ที่มีตอการใหบริการของภาครัฐนั้น สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ
ไดดังตอไปนี้

•

ทําใหเกิดเครือขายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

โดยการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม และประสานความรวมมือกันในระหวางชุมชน

•

เปนเครื่องมือในการใหบริการที่หลากหลาย

สามารถสนองตอบตอความตองการ

ของประชาชนไดอยางแทจริง อีกทัง้ ยังเปนเครื่องมือที่สะดวก และรวดเร็วในการ
สงผานการใหบริการของภาครัฐสูประชาชน

•

ทําใหเกิดการประสานความรวมมือ

 ทีม
การทํางานเปน

รวมทั้งการทํางานขาม

หนวยงาน
รูปแบบของการนําเทคโนโลยี Web 2.0 เขามาใชในการใหบริการของภาครัฐ เพื่อเปนการเพิ่ม
คุณคาใหแกการใหบริการ

และเพื่อเปนการสนับสนุนหลักการบริหารจัดการที่ดี

ซึ่งจัดทําโดย

The

1

Accenture Institute for Public Service Value นั้น สามารถสะทอนออกมาใน 4 มิติ ดังนี้

1. ผลลัพธ (Outcome) คือ การเนนไปที่การเพิ่มผลลัพธทางเศรษฐกิจ และสังคม
ใหแกการใหบริการ

2. ความสมดุล (Balance) คือ การสรางความสมดุลของทางเลือก และความยืดหยุน
ของการใหบริการ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในการรับบริการของประชาชน

3. การผสมกลมกลืน (Engagement) คือ การเขาถึงประชาชน การใหการศึกษา
ความรูแกประชาชน
รวมกับภาคประชาชน

และการเขาเปนสมาชิกของสังคมในฐานะที่เปนผูใหบริการ
เพื่อสรางใหเกิดคุณคาทางการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน

4. ความรับผิดชอบ

(Accountability)

คือ

การทําใหเกิดความกระจางทางความ

รับผิดชอบตอทรัพยากรของสังคม
1

The Accenture Public Service Value Governance Framework (2009). “Web 2.0 and the Next Generation

of Public Service”.
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ตัวอยางการนํ

าเทคโนโลยี Web 2.0 มาประยุกตใชในการใหบริการของภาครัฐ

“eTax” ตัวอยาง Best Practice ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการใชความหลากหลายของ
ใหบริการในรูปแบบออนไลนที่ภาครัฐจัดหามาให ในรูปแบบของการชวยเหลือประชาชนในการคํานวณ
และจายภาษีของพวกเขา

ซึ่งถือเปนการใหบริการจากภาครัฐที่แพรหลายในหลายๆ

ประเทศ

แต

อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังไดตระหนักวาการใหบริการ eTax ผานการใหบริการในรูปแบบออนไลน ยังไม
เพียงพอแกการจัดการกับความสลับซับซอนของกฎหมายการเสียภาษี ดวยเหตุนี้ เทคโนโลยี Web

2.0

จึงเขามาชวยเติมเต็มใหการบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึน
้

ซึ่งสะทอนในมิติของ

“ผลลัพธ” ในแงที่วาเปนการหยิบยื่นการใหบริการที่สนองตอบความตองการของประชาชนทุกกลุม และ
นําเสนอรูปแบบของการเพิ่มการมีปฏิสม
ั พันธกันของชุมชน

ผานทางการเพิม
่ ชองทางใหประชาชนได

สอบถามขอของใจเกี่ยวกับประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีทางรูปแบบการใหบริการออนไลน
เชนเดียวกับที่ทางรัฐบาลฮองกงไดตระหนักถึงประโยชนอันมหาศาลของเทคโนโลยี Web 2.0 รัฐบาล
ฮองกงจึงไดจัดทําการใหบริการประชาชนผานทางระบบออนไลน ไมวาจะเปนในเรื่องกฏหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ สิง่ แวดลอม และรวมไปถึงแหลงขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการจัดจางงาน สาหรับรัฐบาลไทยเอง
นั้น ก็ไมไดนอยหนาไปกวาประเทศใดๆ ทั้งสิ้น ไดมก
ี ารนําเอาประโยชนของเจาเทคโนโยลี Web 2.0
เขามาพัฒนาการใหบริการของภาครัฐเชนกัน ผานทางการใหบริการในรูปแบบออนไลน เชนที่เรารูจัก
คุนเคยกันดีกับการจายภาษีทางระบบออนไลนเหมือนดังที่รัฐบาลอเมริกา และรัฐบาลฮองกงไดทําอยู
นอกจากนี้

การจัดทํา

Web

Blog

เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามาเสนอขอคิดเห็น

สอบถามขอของใจ รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการใหบริการของภาครัฐใหมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนที่หลากหลาย
สังคม

ชุมชนอีกดวย

อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความตระหนักรูใหแก

ตัวอยางที่อยากจะมานํามาเสนอใหพวกเราไดรูกัน

ก็คือ

การใหบริการทาง

สาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา (The US. Department of Health and Human Services)
ซึ่งในป 2007 ทางรัฐบาลอเมริกาไดสราง a public blog เกี่ยวกับการประชาสัมพันธเมือ
่ มีโรคระบาด
รายแรงเกิดขึน
้ เพื่อเปนการสรางใหเกิดการตระหนักรวมกันของคนในสังคม ผลลัพธที่ไดจากการจัดทํา

a public blog คือ การตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันสรางความคิดที่หลากหลายที่มาจากภาค
ั บาลไดรับรูถึงการตื่นตัวของสาธารณะที่มต
ี อโรคระบาดรายแรง หรือ
ประชาชน ที่สะทอนกลับมาใหรฐ
เหตุการณทส
ี่ าํ คัญๆ

การรวมกันกระจายขอมูลขาวสาร

รวมกันคิด

และรวมกันแกไขปญหาเปนสิ่งที่

ประชาชนจะไดรับประโยชนอยางมากมายมหาศาล
ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาที่หยิบยกมาเลาสูกันฟงในวันนี้ สามารถระบุไดวา การใหบริการของภาครัฐที่
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและพรอมที่จะรับฟงความ

คิดเห็นจากภาคประชาชน โดยการนําประโยชนจากเทคโนโลยี Web 2.0 เขามาใชในการใหบริการ
ของภาครัฐจะสามารถชวยใหภาครัฐสามารถจัดการใหบริการแกประชาชนไดตามความตองการของ
ประชาชน

มีความยืดหยุนและเกิดความเสมอภาคขึ้น
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ซึง่ ถือวาเปนนวัตกรรมของการใหบริการของ

ขึ้น
าม

ตอ
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