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บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องบิ๊กดาต้าอย่างกว้างขวางตามกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนเริ่มปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่             

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการด าเนินงาน (Insight to Operation) ดังนั้น

เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

จึงควรต้องค านึงถึงการบูรณาการและการให้บริการข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ ตลอดไปจนถึงการให้บริการ

ข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับแก่ภาคเอกชน คณะท างานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบาย               

เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) จึงได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ใช้ชื่อว่า สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล

ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในรูปแบบ Service Delivery Unit หรือ SDU โดยหน่วยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

หลักในการส่งเสริมให้เกิดโครงการและสนับสนุนการด าเนินงานด้านบิ๊กดาต้าส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากนี้ SDU ดังกล่าวจะด าเนินงานวางกรอบการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน สามารถบูรณาการและให้บริการข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ปลอดภัย  และ

ควบคุมได้ ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ดังอธิบายในเอกสาร

ฉบับนี้ 

การออกแบบแนวคิดของการให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Service Framework) 

แสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แนวคิดของการให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Service Framework) 

กรอบการให้บริการข้อมูลภาครัฐประกอบด้วย 6 ส่วนงานหลักที่จะสร้างให้เกิดระบบนิเวศข้อมูล          

ที่สามารถถูกใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยทุกส่วนงานควรเริ่มด าเนินการไปพร้อมๆกัน ดังนี้ 
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1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลภาครัฐที่เหมาะสม มีประสิทธิผลในการใช้งานทั้งในมิติ      

ด้านความต่อเนื่องของบริการ การรักษาความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

ซึ่งสถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานควรเป็นแบบแบ่งปัน ที่ผู้รับบริการมองเสมือนว่าเป็นโครงสร้างเดียวที่ใช้

ร่วมกัน ในขณะที่ทางกายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นแบบกระจาย ที่มีการเช่าใช้คลาวด์ผสมกับการสร้าง       

ดาต้าเซนเตอร์ หน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานการประมวลผลที่เหมาะสม          

ให้กับหน่วยงานได้ โดยท าการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงดิจิทัล           

เพ่ือเศรษฐกจิและสังคมก าหนดขึ้น (ผลสรุปการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐแสดงในบทท่ี 1) 

2. พัฒนาระบบรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยรวบรวมเมทาดาต้าของ

ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพ่ือจัดสร้างเป็นคาตาล็อก (โดยแบ่งท าเป็นระยะ เริ่มจาก          

กลุ่มหน่วยงานน าร่องก่อน) จากนั้นพัฒนากลไกการสืบค้นในมิติต่างๆและหน้าจอสืบค้นที่ใช้งานง่ายส าหรับ        

ให้บุคลากรภาครัฐค้นหาแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวิ เคราะห์ หรือ ให้บริการได้อย่างสะดวก รวมไปถึง 

การออกแบบเครื่องมือต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ในการก ากับดูแลและให้บริการข้อมูลของหน่วยงานได้

อย่างเป็นระบบ (รายละเอียดแสดงในบทที่ 2) 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของหน่วยงานภาครัฐโดยมีบริการพ้ืนฐาน เช่น การยืนยันตัวตน           

การจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บริการส่งข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ บันทึกทรานแซกชัน    

การเข้าถึงข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน และการบริการข้อมูลประเภทอ่ืน (การออกแบบแสดงในบทที่ 3) 

4. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอข้อมูลและคณะท างาน เพ่ือให้นโยบายการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน

ภาครัฐและก ากับการให้บริการข้อมูลในมิติต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ (กรอบหน้าที่ของคณะกรรมการ

น าเสนอในบทที่ 4) 

5. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  เ พ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ                

การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เ พ่ือวางแผนยุทธศาสตร์  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และ                   

การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการอบรมเพ่ือพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล 

และวิศวกรข้อมูล (รายละเอียดและกระบวนการสร้างบุคลากรในบทที่ 5) 

6. พัฒนาระบบน าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ในหลากหลายสาขา เช่น การแพทย์และ              

การสาธารณสุข การบริหารงานการจราจร การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือให้

บุคลากรภาครัฐเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลประกอบการสร้างนโยบายและแผนงาน (ตัวอย่างกรณีศึกษา

น าเสนอในบทที่ 6)  
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บทท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการประมวลผลภาครัฐ 
การวางแผนภาพรวมของโครงสร้างพ้ืนฐานดาต้าเซนเตอร์และคลาวด์มีความส าคัญในการ เพ่ิม

ประสิทธิผลของระบบงานภาครัฐโดยรวม ทั้งในด้านการให้บริการระบบงานที่ต่อเนื่องและการรักษา         

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล การจัดการทรัพยากรประมวลผลที่คุ้มค่า การวางแผน

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  ซึ่งรูปแบบแนวคิด 

(Conceptual Design) ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานการประมวลผลภาครัฐจะเป็นแบบกระจาย โดยมีการเช่าใช้

คลาวด์ผสมกับการสร้างดาต้าเซนเตอร์เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน่วยงานที่เช่าใช้

ระบบคลาวด์จะไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือสร้างอาคารดาต้าเซนเตอร์เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

ระบบงานทั้งหมด และบุคลากรสารสนเทศสามารถมุ่งเน้นการก ากับดูแลระบบงานและข้อมูลแทนการใช้เวลา

ในการดูแลเครื่องประมวลผลและอุปกรณ์พ้ืนฐานได้ ซึ่งจากข้อมูลในต่างประเทศการใช้คลาวด์นั้นจะประหยัด

งบประมาณได้ถึง 30-70% ขึ้นกับลักษณะการใช้งานโดยการใช้แบบ Software-as-a-service หรือ SaaS            

จะประหยัดได้สูงที่สุด [ref: “Cloud vs. On-Premises cost” by www.fusionalliance.com, 

“Comparing Costs of Managed Hosting vs. On-Prem DIY” by Rackspace, “SaaS VS On-Premise 

HR Systems” by www.peoplehr.com] 

ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีลักษณะการใช้ทรัพยากรประมวลผลที่แตกต่างกัน

ไปตามพันธกิจและชั้นความลับของข้อมูล อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านสารสนเทศที่ไม่เท่ากัน โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการประมวลผลจึงจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพ่ือให้การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความ

เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงได้

ขอให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท าการส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่เทียบกับมาตรฐานสากล และน าข้อมูล

ดังกล่าวเข้าร่วมประเมินวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการออกแบบ

สถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ได้ถูกน ามาใช้

วางแผนเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงการวางแผนการโอนย้ายระบบงานเก่า 

(Legacy System) เข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ และการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศอีกด้วย 

การด าเนินงานออกแบบโครงสร้างการประมวลผลพ้ืนฐานในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมให้

ข้อมลูเพื่อประเมินวิเคราะห์หาช่องว่างจ านวน 159 หน่วยงาน ข้อมูลจากการส ารวจและสัมภาษณ์ได้ถูกน ามา

ออกแบบกรอบโครงสร้างสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐาน กรอบดังกล่าวถูกออกแบบโดย             

มีวัตถุประสงค์หลักดังนี ้

 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อ           

ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล  
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 เพ่ือเพ่ิมความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้ถึงมาตรฐานสากลคือ 99.9% 

 เพ่ือให้การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงาน และข้อมูลที่มีชั้นความลับเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ (Repeatable 

process) รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

 เพ่ือประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล 

 1.1 กรอบมาตรฐานดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ภาครัฐ  

กรณีที่ระบบงานของหน่วยงานภาครัฐไม่มีชั้นความลับข้อมูล หน่วยงานสามารถจัดหาหรือเช่าซื้อ

ทรัพยากรประมวลผลได้อย่างอิสระ ผู้ให้บริการจะเป็นองค์กรใดก็ได้ อย่างไรก็ดีในกรณีที่ระบบงาน มี          

ชั้นความลับข้อมูลระดับ ข้อมูลความลับราชการ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการการประมวลผลจะต้องเป็น

องค์กรที่รัฐบาลสามารถก ากับดูแลได้  ส่วนในกรณีที่ระบบงานมีชั้นความลับระดับ ข้อมูลความมั่นคง                       

ผู้ให้บริการการประมวลผลจะต้องเป็นองค์กรที่รัฐบาลสามารถก ากับดูแลได้ทีม่ีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสูง

มากทั้งความปลอดภัยพื้นที่และความปลอดภัยเครือข่าย 

ระบบงานและฐานข้อมูลที่มีชั้นความลับของภาครัฐจะต้องถูกติดตั้ งอยู่ ในดาต้าเซนเตอร์                    

ที่ได้มาตรฐานสากลทั้งในด้านพ้ืนที่ แหล่งจ่ายไฟ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Protection) และ

ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) รวมทั้งมีการับประกันบริการ (Service Level Agreement - SLA)             

ที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการเครื่องประมวลผลและที่จัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามชั้นความลับของระบบงาน

และฐานข้อมูล โดยหน่วยงานภาครัฐในระดับต่างๆสามารถเลือกใช้บริการดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ได ้ดังนี้ 

 ดาต้าเซนเตอร์ที่ได้มาตรฐาน tier 4 (หรือใกล้เคียงโดยยกเว้นเรื่องการจ่ายไปจาก 2 แหล่ง)                   

ที่หน่วยงานจะสร้างขึ้นหรือมีอยู่แล้ว ซึ่งหน่วยงานจะก ากับดูแลพ้ืนที่ ระบบประมวล ระบบเครือข่าย 

และระบบรักษาความปลอดภัยด้วยตัวเอง  

 Outsource บริการดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ ไปยังผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ โดยระบบงานและ

ฐานข้อมูลที่มีชั้นความลับต้องใช้บริการจากองค์กรที่รัฐบาลสามารถก ากับดูแลได้  ในขณะที่

ระบบงานและฐานข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ (ข้อมูลสาธารณะ) สามารถถูกน าไปติดตั้งในพ้ืนที่ของ              

ผู้ให้บริการจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศได้อย่างอิสระ ทั้งนีห้น่วยงานภาครัฐสามารถที่จะเลือก

ผู้ให้บริการดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ส าหรับระบบงานต่างๆได้เอง อาจจะใช้ผู้ให้บริการหลายเจ้าได้              

แต่ให้เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องชั้นความลับข้อมูลที่กล่าวในข้างต้น 

 สร้างระบบคลาวด์ผสมเอง โดยมีทั้งดาต้าเซนเตอร์และระบบคลาวด์ส่วนตัว จากนั้นมีบางส่วน  

เชื่อมต่อไปยังคลาวด์สาธารณะเป็นแบบคลาวด์ผสม โดยมีการบริหารจัดการเรื่องชั้นความลับของ

ระบบงานและฐานข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องชั้นความลับข้อมูลที่กล่าวในข้างต้น  รูปแบบ

สถาปัตยกรรมแสดงในรูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1 คลาวด์แบบผสม (Hybrid Cloud) 

 Outsource บริการดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Cloud) 

ซ่ึงในกรณีนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะก ากับดูแลผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐอีกต่อหนึ่ง 

โดยผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเช่าทรัพยากรต่อจากภาคเอกชนเพ่ือสร้างเป็น 

Multi-cloud ส าหรับให้บริการระบบงานและฐานข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับได้ โดยประเด็นเรื่อง           

ชั้นความลับข้อมูลจะถูกจัดการโดยอัตโนมัต ิหน่วยงานภาครัฐไม่จ าเป็นต้องบริหารผู้ให้บริการคลาวดเ์อง 

ในกรณีที่หน่วยงานเลือกที่จะบริหารจัดการการเช่าซื้อระบบคลาวด์เอง  ขอให้อ้างอิงราคากลาง                

ที่ก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯในการจัดซื้อดังนี้ 

บริการเครื่องเสมือน (VM) โดยใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์แบบลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ค่าเช่าเฉพาะเครื่องเสมือน

ขนาดมาตรฐานราคาไม่เกิน 12,250 บาท/เดือน/เครื่อง โดยส าหรับเครื่องเสมือนที่มีรายละเอียดสเปค 

แตกต่างออกไปให้ค านวณโดยปรับจากค่ากลาง รายละเอียดการให้บริการมาตรฐานอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 เครื่องเสมือนขนาด 4 vCPU, RAM 8 GB, HDD 1 TB 

 Core Network ของผู้ให้บริการขึ้นต่ า 100 Gbps Domestic Bandwidth (NIX) และ               

30 Gbps International Bandwidth (IIG)  

 มาตรฐานศูนย์ข้อมูล ISO 27001:2013 Data Center Edition เป็นอย่างน้อย 

 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ ฐานข้อมูล (Database) แบบ Opensource 

 บริการเสริมด้านลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ 

o Windows Server 2016 ราคา 800 บาทต่อเดือน 

o Redhat Server ราคา 800 บาทต่อเดือน 

o Microsoft SQL STD edition ราคา 12,000 บาทต่อเดือน 

o Microsoft SQL ENT edition ราคา 50,000 บาทต่อเดือน 

บริการเครื่องเสมือน (VM) โดยใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์แบบลิขสิทธิ์ของบริษัทไทยที่คนไทยพัฒนา              

ต่อยอดจากไฮเปอร์ไวเซอร์โอเพ่นซอร์สตัวอย่างเช่น Openstack ค่าเช่าเฉพาะเครื่องเสมือนขนาดมาตรฐาน 

ไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน/เครื่อง โดยส าหรับเครื่องเสมือนที่มีรายละเอียดสเปคแตกต่างออกไปให้ค านวณ           

โดยปรับจากค่ากลาง รายละเอียดการให้บริการมาตรฐานอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 



 

6 

 

 เครื่องเสมือนขนาด 4 vCPU, RAM 8 GB, HDD 1 TB 

 Core Network ของผู้ให้บริการขึ้นต่ า 100 Gbps Domestic Bandwidth (NIX) และ               

30 Gbps International Bandwidth (IIG)  

 มาตรฐานศูนย์ข้อมูล ISO 27001:2013 Data Center Edition เป็นอย่างน้อย 

 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ ฐานข้อมูล (Database) แบบ Opensource 

 เป็นระบบคลาวด์แบบ Multi-region แบบเดียวกับ Microsoft Azure, Google Cloud, 

Amazon AWS, และ GDCC ของกระทรวงดิจิทัลฯ  

 บริการเสริมด้านลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ 

o Windows Server 2016 ราคา 800 บาทต่อเดือน 

o Redhat Server ราคา 800 บาทต่อเดือน 

o Microsoft SQL STD edition ราคา 12,000 บาทต่อเดือน 

o Microsoft SQL ENT edition ราคา 50,000 บาทต่อเดือน 

หมายเหตุ share ratio Physical: vCPU = 1: 2-4 
 

1.2 โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ 

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและสัมภาษณ์หน่วยงานเกือบ 160 แห่ง กรอบโครงสร้างสารสนเทศ

และการประมวลผลข้อมูลพื้นฐานภาครัฐได้ถูกออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 

 
รูปที่ 1.2 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ 
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จากรูปดาต้าเซนเตอร์ และระบบคลาวด์จะถูกแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 1.ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์

ระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Agency Cloud) 2.ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry 

Cloud) 3.ดาต้าเซนเตอร์กลางเพ่ือให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Data Linkage and Exchange) 4.ระบบ              

คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services: GDCC) และ  โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

1. ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Agency Cloud) ข้อมูลจากการส ารวจ

ประเมินทรัพยากรและบุคลากรของหน่วยงานจากผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

บูรณาการข้อมูลภาครัฐ พบว่าภาครัฐมีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าจ านวน 90 (±5) แห่ง (ร่างรายชื่อ           

ในเอกสารแนบ ก1) ที่มีดาต้าเซนเตอร์หรือใช้บริการระบบคลาวด์อยู่แล้วโดยมีการใช้งานหน่วยประมวลผล

รวมอยู่ที่ประมาณ 35,000 คอร์ในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีความประสงค์จะดูแลดาต้าเซนเตอร์ และ/

หรือ คลาวดเ์พ่ือให้บริการระบบงานของหน่วยงานเอง โดยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้ 

1. มีดาต้าเซนเตอร์อยู่แล้วและวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดให้ดาต้าเซนเตอร์ได้มาตรฐาน               

ที่ใกล้เคียง tier 4 และขยายก าลังการประมวลผลด้วยการขยายดาต้าเซนเตอร์ โดยหน่วยงานกลุ่มนี้มีประมาณ 

75 (±5)  แห่ง และมีความต้องการปริมาณหน่วยประมวลผลเพ่ิมเติมรวมส าหรับปีงบประมาณ 2563 ประมาณ 

7,000 ซีพียูคอร์ และเพ่ิมอีกปีละ 3,500 ซีพียูคอร์ ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 (หน่วยประมวลผล           

ที่มีอยู่เดิมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทุก 5 ปี)  
หมายเหตุ ตัวเลขรวมเฉพาะหน่วยงานท่ีให้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรการประมวลผลแบบละเอียด และไมร่วม supercomputer 

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. มีดาต้าเซนเตอร์อยู่แล้วและวางแผนที่จะขยายก าลังการประมวลผลไปยังระบบคลาวด์            

ดังแสดงในรูปที่ 1.1 หรือวางแผนย้ายไประบบคลาวด์ทั้งหมดผ่านการเช่าใช้คลาวด์จากผู้ให้บริการคลาวด์ 

สาธารณะที่รัฐบาลก ากับดูแลได้หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานในกลุ่มนี้มีอีกประมาณ 10 (±5) 

แห่ง และมีปริมาณความต้องการปริมาณหน่วยประมวลผลในปีที่ 1 (งบประมาณ 2563) คือ 6,000  VM และ

เพ่ิมเป็น 9,000 VM และ 12,000 VM ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ตามล าดับ  
หมายเหตุ ตัวเลขรวมเฉพาะหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรการประมวลผลแบบละเอียด 

  

2. ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) จะมีแผนสร้างทั้งสิ้น 20 แห่ง ซึ่งมี
จุดประสงค์ในการให้บริการกรมและหน่วยงานภายใต้กระทรวงที่ไม่ประสงค์จะสร้างและดูแลดาต้าเซนเตอร์/
คลาวด์เอง (จ านวนหน่วยงานเสนอในเอกสารแนบ ก2) โดยคลาวด์กระทรวงส่วนมากจะถูกสร้างขึ้นโดยการเช่า
ใช้บริการพ้ืนที่และทรัพยากรการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ (Public 
Cloud) ที่รัฐบาลสามารถก ากับดูแลได้ หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และน าทรัพยากรที่เช่าใช้
เหล่านั้นมาให้บริการต่อหน่วยงานภายใต้กระทรวง ส าหรับบางกระทรวงที่มีดาต้าเซนเตอร์อยู่แล้ว จะสามารถ
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ให้บริการหน่วยงานภายใต้กระทรวงได้ในลักษณะคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) และยังสามารถขยาย           
โดยการต่อเชื่อมไปยังคลาวด์สาธารณะ แสดงในรูปที่ 1.1 ได้อีกด้วย รูปแบบบริการ คือ 

a. Co-location : หน่วยงานภายใต้กระทรวงน าทรัพยากรประมวลผลที่มีอยู่แล้ว ไปติดตั้ง             
ในสถานที่ของผู้ให้บริการคลาวด์ระดับกระทรวง เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความต่อเนื่อง
บริการของระบบงาน และลดภาระเรื่องการดูแลทรัพยากรพ้ืนฐาน 

b. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : ผู้ดูแลระบบคลาวด์กระทรวงจัดสรรเครื่องประมวลผล

เสมือน (Virtual Machine) ที่เก็บข้อมูล และเครือข่ายเชื่อมต่อ ให้กับระบบงาน ตามที่หน่วยงานภายใต้

กระทรวงร้องขอ 

c. Software-as-a-service (SaaS) : ผู้ดูแลคลาวด์กระทรวงจัดหาหรือพัฒนาระบบซอฟท์แวร์

กลางเพ่ือติดตั้งในระบบคลาวด์ และจัดสรรรหัสผู้ ใช้ส าหรับให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเข้าใช้งาน

ระบบซอฟท์แวร์กลางร่วมกัน 

ปริมาณหน่วยประมวลผลที่ผู้ให้บริการภาครัฐต้องเตรียมพร้อมให้ส าหรับกระทรวงต่างๆ ในปีที่ 1 

(งบประมาณ 2563) คือ 11,000 VM และเพ่ิมเป็น 16,500 VM และ 22,000 VM ในปีงบประมาณ 2564 

และ 2565 ตามล าดับ  
หมายเหตุ ตัวเลขรวมเฉพาะหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรการประมวลผลแบบละเอียด 

3. ดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐเพื่อให้บริการข้อมูล (Data Linkage and Exchange Services) : 

เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐในอนาคตเกิดได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามข้อบังคับ/

ข้อกฎหมายของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ภาครัฐจึงควรสร้างดาต้าเซนเตอร์กลางส าหรับให้บริการเป็นจุดเชื่อม

โยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจากการส ารวจศึกษาและสัมภาษณ์โดยคณะท างานในคณะอนุกรรมการออกแบบ

สถาปัตยกรรมระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ พบว่าในปัจจุบันหน่วยงานที่มีดาต้าเซนเตอร์ที่ให้บริการเชื่อมโยง

ข้อมูลนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น 2 หน่วยงานคือ 1) ระบบ Data linkage ของกรมการปกครอง (ข้อมูลบุคคล) และ              

2) ระบบ National Single Window ของกรมศุลกาการ (ข้อมูลน าเข้า/ส่งออก) ดังนั้นการลงทุนขยายบริการ

ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 

และการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Services จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยเสนอให้ทั้ง 2 หน่วยงาน

พิจารณาขยายบริการในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 เพ่ือให้ครอบคลุม ส าหรับข้อมูลส่วนอ่ืน เช่นข้อมูล 

นิติบุคคลในด้านอ่ืนนอกเหนือจากการน าเข้า/ส่งออก ข้อมูลด้านพลังงาน ฯลฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย ให้สร้างดาต้าเซนเตอร์เพ่ือให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบสมบูรณ์ในอนาคต 

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ภาครัฐควรสร้างบริการคาตาล็อกข้อมูลกลาง (National Data Catalog) 

และบริการสืบค้นข้อมูล (Directory Service) เพ่ิมเติมเพ่ือให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 

โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ให้บริการ 
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4. คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Cloud) ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ประเทศมีระบบกลาง          

ในการให้บริการคลาวด์แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐจะสามารถเข้าถึง

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล  บริการของ

คลาวด์กลางภาครัฐจะมี 2 ระดับ คือ การให้บริการเต็มรูปแบบ (Managed Service) และการให้บริการผ่าน 

Self Service Portal ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงและปรับบริการได้เอง โดยรายละเอียดจะน าเสนอในหัวข้อต่อไป 

1.3 ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services : GDCC)  

ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นระบบกลางในการให้บริการ           

คลาวด์ ส าหรับหน่ วยงานภาครั ฐที่ มี มาตรฐานและปลอดภัย  หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึ ง

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล 

รวมทั้งเป็นการรองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่อีกด้วย โดยระบบคลาวด์กลาง

ภาครัฐที่สร้างขึ้นจะสามารถให้บริการผ่านเครือข่ายได้หลายประเภท รวมถึง เครือข่ายกลางภาครัฐ (GIN) 

เครือข่ายสาธารณะ (Public) และเครือข่ายส่วนตัว (Private/VPN) และมีการออกแบบให้การบริการ              

มีความต่อเนื่องสูงให้ถึง 99.9% โดยดาต้าเซนเตอร์อย่างน้อย 2 แห่งจะถูกใช้ในการให้บริการระบบ              

คลาวด์กลางร่วมกัน เมื่อดาต้าเซนเตอร์หนึ่งเกิดปัญหาขึ้นระบบงานและฐานข้อมูลจะถูกปรับให้ท างาน             

บนอีกดาต้าเซนเตอร์หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะมีข้อตกลงเรื่องการบริการ 

(Service Level Agreement - SLA) ที่เหมาะสม มีผู้ดูแลระบบแบบ 24x7 มีการบันทึกข้อมูล (Log) และ

ให้บริการหน้าจอแสดงผลข้อมูลการใช้งาน (Dashboard) ของทุกระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงาน

ต่างๆสามารถท ารายงานสรุปการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประกอบการพิจารณาปรับปริมาณทรัพยากรหรือ            

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานและงบประมาณโดยรวมอีกด้วย สถาปัตยกรรมระบบแสดงในรูปที่ 1.3  



 

10 

 

 

รูปที่ 1.3 สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 

จากการอ้างอิงข้อมูลการส ารวจประเมินทรัพยากรของหน่วยงานโดยผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐนั้น คลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC จะถูกวางแผน          

จะให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐดังนี้ 1. ให้บริการ คลาวด์ระดับกระทรวง อย่างน้อย 10 แห่งในเบื้องต้น              

2. ให้บริการหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ประสบปัญหาล่าช้าในการจัดซื้อเพ่ือขยายดาต้าเซนเตอร์ หรือ                

เช่าคลาวด์เพ่ือขยายระบบงาน (จัดสรรเตรียมให้ 25 % ของปริมาณหน่วยประมวลผลรวม) 3. จัดสรร               

เพ่ือเตรียมรองรับหน่วยงานภาครัฐที่ระบุว่าต้องการใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ  โดยปริมาณหน่วย

ประมวลผลที่คลาวด์กลางภาครัฐจะต้องเตรียมพร้อมเริ่มต้นจากขนาด 4,000 VM ในปีงบประมาณ 2562 และ

ขยับขึ้นเป็น 8,000 12,000 และ 20,000 VM ในปีงบประมาณ 2563 2564 และ 2565 ตามล าดับ                   

(การประมาณการโดย Extrapolation) ส่วนในปีงบประมาณถัดไปควรพิจารณาดูการใช้งานในช่วงแรกก่อน

วางแผนขยาย โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จะให้บริการตามราคาและสเปคผู้ให้บริการกลาง

ดังที่ระบุในหัวข้อที่ 1.1  

ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ระบบคลาวด์กลางภาครัฐเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงดิจิทัล             

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะให้บริการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สารสนเทศภาครัฐในเรื่องการใช้งานระบบคลาวด์

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังแสดงในรูปที่ 1.4 จากรูปการฝึกอบรมจะมีการออกใบเกียรติบัตร 3 ระดับคือ              

1) ระดับพ้ืนฐานที่สามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้ จ านวน 2,000 คน ในระยะเวลา 3 ปี 2) ระดับกลางที่

สามารถใช้งานระบบและดูแลระบบคลาวด์ขั้นพื้นฐานได้ จ านวน 500 คนในระยะเวลา 3 ปี และ 3) ระดับสูงที่

สามารถใช้งานระบบ ดูแลระบบคลาวด์ขั้นสูงและสามารถสอนคนอ่ืนต่อไปได้ เป็นจ านวน 100 คนในช่วง

ปีงบประมาณ 2563 

SLA 99.9 % 

Daily 8.6s 

Weekly 1 min and 0.5s 

Monthly 4 mins and 23s 
Yearly 52 mins and 35.7s 
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รูปที่ 1.4 คลาสฝึกอบรมการใช้คลาวด์กลางภาครัฐใน 3 ระดับ 

ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ทางส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ พร้อมจะท าเรื่องเพ่ือสนับสนุนการขยายอัตราก าลังไปยังส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ         

พลเรือนให้กับหน่วยงานภาครัฐ  

นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด              

ในการให้บริการโอนย้ายระบบงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐที่จะน าระบบงาน            

ขึ้นสู่คลาวด์ ควรจะต้องจัดเตรียมงบประมาณในการโอนย้ายระบบ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ

ระบบงาน การโอนย้ายระบบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. Re-Deploy เป็นการย้ายระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปประมวลผลบนระบบคลาวด์โดย             

ไม่มีการออกแบบใหม่หรือพัฒนาเพ่ิมเติม ซึ่งการโอนย้ายลักษณะนี้ หากเป็นการโอนย้ายจาก VM            

ในดาต้าเซนเตอร์ ไปยัง VM บนคลาวด์ โดยใช้ VM เวอร์ชันเดิมของบริษัทเดียวกัน จะมีราคา

ค่าใช้จ่ายกลางอยู่ที่ 4,000 บาท/ครั้ง หากในกรณีการโอนย้ายจากเครื่องแม่ข่าย (Physical Server) 

ไปสู่ VM หรือ VM ข้ามเวอร์ชันและบริษัท ซึ่งมีความยุ่งยากสูงกว่าจะมีราคาค่าใช้จ่ายกลางอยู่ที่ 

4,000 – 10,000 บาท/ครั้ง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและจ านวน VM 

2. Re-Architect ในกรณีที่ระบบงานอยู่บนเทคโนโลยีเก่า (Legacy System) การโอนย้ายระบบงาน

มักจะต้องออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซอฟท์แวร์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้บางโมดูลต้องถูกพัฒนาใหม่

บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนที่จะสามารถวางระบบซอฟท์แวร์ลงบนคลาวด์ ได้ การโอนย้ายจึงมี               

ความยุ่ งยากสูง และค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี หน่วยงานจึงควรประเมินราคาและ                         

ตั้งงบประมาณล่วงหน้า 
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3. Replace คือการใช้บริการซอฟท์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการบนระบบคลาวด์ ทดแทนการใช้

ซอฟท์แวร์เดิมขององค์กร การทดแทนระบบซอฟท์แวร์ในลักษณะนี้  ผู้ดูแลระบบจะมีภาระในการ

โอนย้าย ฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ หน่วยงานควรประเมินราคาและตั้งงบประมาณล่วงหน้าในกรณีที่

ข้อมูลมีความซับซ้อนสูง 
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บทท่ี 2 รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
จากความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน และผู้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย 

ทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการ/นักวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกชนและ             

ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ดี ปริมาณข้อมูลที่ถูกผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้การเลือกใช้

ข้อมูลและการสืบค้นหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์หรือให้บริการมีความซับซ้อนและยุ่งยากสูง 

ดังนั้นเพื่อให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

จึงวางแผนที่จะพัฒนารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 

ดังจะน าเสนอต่อไป 

2.1 บริการรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Service) 

ในกระบวนการการวิ เคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจ าเป็นต้องส ารวจ                         

หาแหล่งข้อมูลส าคัญตามหัวข้อการวิเคราะห์และท าความเข้าใจการใช้ข้อมูลในมิติต่างๆ รายการข้อมูลภาครัฐ

และเครื่องมือสารสนเทศข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง 

ทราบแหล่งที่มา ทราบถึงชั้นความลับ ประเภท รูปแบบ และสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลภาครัฐทั้งหมดได้ 

รายการข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages) ของข้อมูลภาครัฐที่ส าคัญทั้งหมดของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้มีประสิทธิผลและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบูรณาการ ให้บริการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ 

การจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 เป็นการรวบรวมค าอธิบายรายการข้อมูลหรือ           

เมทาดาต้า (Metadata) ของข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดมาสร้างเป็นคาตาล็อกเพ่ือประโยชน์             

ในการสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (Directory Services) โดยเมทาดาต้า              

ที่รวบรวมจากทุกหน่วยงานควรมีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะท าหน้าที่               

ในการออกแบบกระบวนการและเครื่องมือเพ่ือจัดท ามาตรฐานเมทาดาต้าและรวบรวมเมทาดาต้า                 

รายการข้อมูลที่ส าคัญจากหน่วยงานรัฐทั้งหมด โดยศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบและวิเคราะห์ กรณีศึกษา             

ด้านการจัดท ามาตรฐานเมทาดาต้าของประเทศอ่ืน เพ่ือปรับให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล              

ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะสามารถน ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้งานและจัดท าเมทาดาต้าของ

หนว่ยงานได้อย่างสอดคล้องกัน  

นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะท าการออกแบบกลไกด้านข้อมูลที่หน่วยงาน

ภาครัฐสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการก ากับดูแลข้อมูล การให้บริการข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล

อีกด้วย  
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รูปที่ 2.1 การให้บริการรายการข้อมูลภาครัฐ 

จากรูป 2.1 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะด าเนินการสร้างระบบการให้บริการรายการข้อมูล

ภาครัฐ ดังนี้ 

1) ออกแบบกระบวนการจัดท ามาตรฐานเมทาดาต้าและรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน (Template) 

รวมทั้งแนะแนวให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าเมทาดาต้าของข้อมูลส าคัญตามแบบที่ก าหนด ซึ่งควรมีรูปแบบ

เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเมทาดาต้าที่จะจัดท าขึ้นควรมีการระบุข้อมูล

ต่างๆ ดังนี้ มาตรฐานของรูปแบบเมทาดาต้า (Metadata model) ค าอธิบายรายการข้อมูล (Data Description) 

แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Source) หน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) วิธีการ/กระบวนการเก็บ

รวบรวมข้อมูล (Collection Method) จุดประสงค์การเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ (Purposes of 

Data Collection) ประเภทข้อมูล (Type) และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล (Format) ค าก ากับ (Tags) โดเมน

ทางธุรกิจ (Business domain) และค าส าคัญ (Keywords) (รายการในเมทาดาต้าอาจจะมีการปรับเพ่ิม/ลด   

ได้ตามความเหมาะสม)   

หลังจากหน่วยงานมีการจัดท าเมทาดาต้าแล้ว ส่วนกลางจะรวบรวมเมทาดาต้ามาจากหน่วยงานต่างๆ 

รวมถึงเมทาดาต้าของข้อมูลภาครัฐจากศูนย์ข้อมูล เช่น ศูนย์ข้อมูลน้ า ศูนย์ข้อมูลประชาชน ฯลฯ มาเก็บไว้ 

เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลภาครัฐ โดย 

a. ข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ สามารถเผยแพร่ได้ (Open data) การจัดเก็บจะรวบรวมทั้ง             

เมทาดาต้าและข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ กล่าวคือหากข้อมูลที่ต้องการ 

ใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลเปิด ผู้ร้องขอข้อมูลจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้เลย              

ผ่านช่องทางการให้บริการข้อมูล (Data portal) เดียวกัน 

b. ข้อมูลทีม่ีชั้นความลับ การจัดเก็บจะรวบรวมเฉพาะเมทาดาต้าเท่านั้น ไม่จัดเก็บตัวข้อมูลจริง 
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2) จัดท าเกณฑ์ส าหรับการระบุชั้นความลับของข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือ

ในการระบุจัดแบ่งประเภทข้อมูลตามชั้นความลับได้อย่างสอดคล้องกัน โดยเกณฑ์อาจจะอยู่ในรูปแบบของ

ต้นไม้ประกอบการตัดสินใจดังแสดงในรูปที่ 2.2  จากรูปชั้นความลับข้อมูลจะจ าแนกได้เป็น 4 ระดับตามกรอบ

การก ากับดูแลข้อมูลคือ ข้อมูลสาธารณะ (Public data) ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (Personally 

Identifiable Information: PII) ข้อมูลความลับราชการ (Confidential Government) และข้อมูลที่เก่ียวข้อง

กับความม่ันคงของประเทศ (National Security)  

 

 
 

รูปที่ 2.2 ต้นไม้ประกอบการตัดสินใจจ าแนกชั้นความลับของข้อมูล 

3) จัดท าดัชนีข้อมูล (data index) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแก่บริการค้นหา

รายการข้อมูล โดยผู้ใช้บริการจะสามารถค้นหาแบบหลายมิติ (Multi-dimensional search) ได ้ตัวอย่างเช่น  

 การสืบค้นตามหัวข้อเรื่อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข การเงินและ

การธนาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การท่องเที่ยว กระบวนการยุติธรรม คมนาคม และ

บริการสังคม เป็นต้น 

 การสืบค้นตามรายชื่อกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล

จากกรมการขนส่งทางบก การบินไทย กระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

 การสืบค้นตามประเภทข้อมูล (Data type) หรือ รูปแบบข้อมูล (Data format) 

 การสืบค้นตามชั้นความลับของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เช่น  

- กลุ่มข้อมูลเปิด (Open data) ที่ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงและน าไปใช้ได้อย่างเสรี กลุ่มข้อมูล

นี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
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- กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information) ที่อาจต้องมีการน ารายละเอียด

ส่วนที่ระบุตัวตนได้ออกก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ และหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถระบุ

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ 

- กลุ่มข้อมูลความลับราชการ (Government data) ที่ให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวข้อง 

- กลุ่มข้อมูลความมั่นคงของรัฐ (Secured Government data) ที่ให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่          

ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง 

4) พิจารณาเลือกรูปแบบ (สกุลไฟล์) การจัดเก็บเมทาดาต้า โดยที่รูปแบบดังกล่าวจะต้องให้มนุษย์และ

เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้อย่างสะดวก เพ่ือให้การสืบค้นข้อมูลท าได้ง่ายและการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลท าได้แบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ โดยรูปแบบสากลของเมทาดาต้าจะมีอยู่หลายประเภทได้แก่ 

Common European Research Information Format (CERIF), Comprehensive Knowledge Archive 

Network (CKAN) ทั้งนี้รูปแบบที่ได้รับความนิยม คือ Data Catalog Vocabulary (DCAT) ซึ่งจะเป็นรูปแบบ

การเก็บเมทาดาต้าแบบ RDF จากนั้นท าการออกแบบกลไกและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่สะดวก

ส าหรับให้หน่วยงานใช้ในการจัดท า (publish) เมทาดาต้าออนไลน์  

5) ออกแบบเกณฑ์กลางและกระบวนการตัวอย่างในการประเมินคุณภาพข้อมูลหน่วยงาน ซึ่งตัวอย่าง

เกณฑ์ด้านคุณภาพข้อมูลตามมาตฐานสากล ได้แก่ ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy), ความตรงกัน 

(Consistency), ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Availability), ความสมบูรณ์ของข้อมูล 

(Completeness), ความสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของข้อมูล (Conformance), ความน่าเชื่อถือได้ของ

ข้อมูล (Credibility), ความเข้าประเด็น (Relevance), ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness) และบริบท

ข้อมูล (Context) ดังรูปที่ 2.3 อธิบายความหมายของเกณฑ์ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล 
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6) จัดท ากรอบนโยบายต้นแบบด้านการก ากับดูและวงจรชีวิตและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลของ

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงาน 

หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยกรอบนโยบายจะต้องก าหนด

กระบวนการเชิงปฏิบัติแยกกันส าหรับข้อมูลที่ชั้นความลับต่างกัน : กลุ่มข้อมูลเปิด กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล             

กลุ่มข้อมูลความลับราชการ กลุ่มข้อมูลความมั่นคงของรัฐ 

โดยกรอบดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นดังนี ้

a. การก าหนดกระบวนการจัดท าและสุ่มตรวจข้อมูล (Procedure) ที่ท าให้มั่นใจว่าปริมาณและ

คุณภาพของข้อมูลตรงตามมาตรฐาน 

b. การก าหนดกระบวนการที่ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความทันสมัยตลอดเวลา 

c. ก าหนดกระบวนการในการใช้ข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน1 (Sharing of data) 

i. ข้อตกลงและเงื่อนไข2 (Terms and Conditions) ในการเผยแพร่ข้อมูล (Data 

Release) 

ii. เกณฑ์วิธี (Protocol) ส าหรับการถ่ายโอนข้อมูล และวิธีการจัดการกับข้อมูล (Data 

handling method) เช่น เอพีไอ (API: Application Programming Interface) 

เอฟทีพี (FTP: File Transfer Protocol) หน่วยความจ าแบบพกพา อีเมล์ ฯลฯ 

iii. นโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access control policy) การก าหนดว่าบุคคลใด

สามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง โดยอาจก าหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล

นั้น 

iv. การก าหนดกลุ่มของฟิลเตอร์ (Filter) ที่ท าให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ 

(anonymize)  หรือ ลดระดับ (de-classify)  ของชุดข้อมูล (Dataset) ที่ เป็น

ความลับ (confidential) แต่เป็นชุดข้อมูลที่มีประโยชน์มาก โดยตัวอย่างการลดระดับชั้น

ความลับของข้อมูล ได้แก่ กรณีที่ชุดข้อมูลมีข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (PII) 

การด าเนินการน าชื่อของบุคคลออกจากชุดข้อมูลนั้นจะท าให้ชุดข้อมูลดังกล่าวถูกลด

ระดับชั้นความลับจากระดับข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (PII) เป็นระดับ

ข้อมูลความลับ (Confidential)  

d. การก าหนดแบบฟอร์ม (Template) นโยบายการปูองกันข้อมูล (Data protection policy) 

 

                                                           
1 http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/eLearning/Oa/html/charpter3.html 
2 https://www.etda.or.th/file_storage/uploaded/Etda_Website/file/article_law_4.pdf 
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7) ออกแบบและจัดท าระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (Directory services) และระบบ

บริหารจัดการเมทาดาต้า (Metadata Management System) โดยระบบจะมีกลไกในการค้นหาข้อมูล

ผ่านการสืบค้นในมิติต่างๆ กลไกการร้องขอข้อมูล (กรณีข้ามหน่วยงาน) และกลไกการอนุมัติใช้ข้อมูลส าหรับ  

ค าขอประเภทต่างๆ ทั้งนี้การขอข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ (ข้อมูลเปิด) จะไม่ต้องขออนุมัติ นอกจากนี้ระบบ    

นามานุ กรมจะท าหน้ าที่ ยื นยันตั วตน (Authentication)  และตรวจสอบสิทธิ ในการเข้ าถึ งข้ อมู ล 

(Authorization) ของผู้ใช้ตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบุ รวมทั้งบันทึกรายการการสืบค้นและค า

ขอข้อมูลทั้งหมด (Search and Request Log) เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ ระบบ   

นามานุกรมนี้ จะเชื่อมต่อกับศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Linkage and Exchange Centers) 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้การเข้าถึง (Data Access) และถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer) สามารถท าได้                              

ผ่านระบบทั้งหมดในอนาคต 

8) จัดระบบเพื่อบันทึกธุรกรรมการล็อกอิน การร้องขอ การอนุมัติ ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านระบบ           

นามานุกรมภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามสถานะและรายงานธุรกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด  

2.2 การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเรื่องการก ากับดูแลข้อมูล  

ความส าเร็จของการจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องเกิดจากความเข้าใจและ

เห็นถึงประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานจะเกิดประโยชน์

ได้นั้น หน่วยงานภาครัฐก็ต้องสามารถดูแลข้อมูลของตนได้อย่างเป็นระบบ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมจึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดตั้งคณะท างานด้านข้อมูล (Data Stewardship team)                         

เพ่ือด าเนินงานด้านนโยบายข้อมูลของหน่วยงานเอง โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสามารถ              

ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการเพ่ือให้ได้นโยบายข้อมูลที่เหมาะสมกับหน่วยงานและสอดคล้องกันในภาครัฐ

ได้ ตัวอย่างเช่น การวางนโยบายเพ่ือก ากับดูแลให้ข้อมูลแต่ละประเภทมีวงจรชีวิต (Data life Cycle)                   

ที่ เหมาะสม บริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ด้านการรายงานและการวิเคราะห์                      

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

ในเบื้องต้น กระบวนการสร้างความเข้าใจและจัดเตรียมมาตรฐานด้านข้อมูลของกระทรวงดิจิทัล              

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็งในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านข้อมูล (Data Stewardship team) เพ่ือประสานกับทีมงานจากกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่รับผิดชอบเรื่องการจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ 

2. ระบุชุดข้อมูลส าคัญ (Critical dataset) ของหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการก าหนด               

ระดับความส าคัญของชุดข้อมูล  

3. จ าแนกชุดข้อมูลส าคัญตามชั้นความลับและจัดท าดัชนีข้อมูลในมิติต่างๆเพ่ือความสะดวกในการสืบค้น 
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4. สร้างกฎเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Access Right) โดยระบุประเภทบุคคล ที่จะมีสิทธิ์เข้าดู

ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับ และสิทธิในการขอรับข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านกลไกการถ่ายโอนข้อมูล 

5. จัดท าเมทาดาต้าร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีเมทาดาต้า

ในรูปแบบเดียวกันสามารถรองรับการสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐได้ในอนาคต  

6. พิจารณาสร้างพ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลแยกต่างหากจากฐานข้อมูลหลัก และแปลงรูปแบบ            

การจัดเก็บข้อมูลส าคัญในพ้ืนที่ดังกล่าวให้อยู่ในสกุลไฟล์ที่ ให้ทั้งมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านได้อย่างสะดวกเพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดข้ึนได้แบบอัตโนมัติ 

7. ออกแบบกระบวนการประเมินคุณภาพและปริมาณของชุดข้อมูลส าคัญที่เหมาะสมกับหน่วยงาน     

โดยระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (สามารถ

อ้างอิงจากเกณฑ์กลางและกระบวนการตัวอย่างของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้) 

จากนั้นท าการประเมินช่องว่างที่เกิดขึ้น (Gap) ระหว่างสถานะข้อมูลปัจจุบันกับสถานะที่ควรจะเป็น

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือวางแผนด าเนินการ (Roadmap) การพัฒนาชุดข้อมูลส าคัญให้มีคุณภาพ 

ภายในระยะเวลา 3-5 ปี 

8. วางนโยบายเพื่อก ากับดูแลวงจรชีวิตและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล และสามารถใช้ได้กับทุกประเภท

ข้อมูล (4 ประเภท) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกระบวนการจัดท าและสุ่มตรวจข้อมูล และกระบวนการใช้

และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

แผนการด าเนินงานเรื่องการให้บริการรายการข้อมูลภาครัฐของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จะแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยเริ่มต้นช่วงที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 2 ในปีงบประมาณ 2563 และ          
ช่วงที่ 3 ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 

ในช่วงที่ 1 กิจกรรมรวมถึงการศึกษาและจัดท าชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วย กรอบมาตรฐาน กรอบนโยบาย 

กลไกการจัดการ และแบบฟอร์มด้านข้อมูลต่างๆ ส าหรับให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดท า

มาตรฐานเมทาดาต้าและก ากับดูแลข้อมูล เช่น มาตรฐานและตัวอย่างเมทาดาต้า วิธีการประเมินคุณภาพและ

ปริมาณข้อมูล เกณฑ์ส าหรับการระบุชั้นความลับของข้อมูล กรอบนโยบายด้านการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ฯลฯ 

โดยศึกษาจากรูปแบบที่ต่างประเทศใช้ และรูปแบบของเมทาดาต้าที่มีการด าเนินการแล้วของหน่วยงานภาครัฐ 

ในขั้นตอนนี้คณะท างานอาจจะร้องขอเมทาดาต้าจากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่มี เพ่ือมากลั่นกรองและจัดท า

รายการข้อมูลเบื้องต้นได้อีกด้วย หลังจากนั้น ทีมงานจากกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะน า           

ชุดเครื่องมือที่จัดท าขึ้นไปใช้เพ่ือร่วมจัดท าเมทาดาต้าข้อมูลและวางแผนการจัดการนโยบายด้านข้อมูลกับ

หน่วยงานน าร่อง 1-2 หน่วยงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม              

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้ค าแนะน าให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นในการด าเนินงานระยะถัดไป 
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ในช่วงที่ 2 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะน าชุดเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการทดสอบกับ

หน่วยงานน าร่องแล้วไปใช้ร่วมกับงานใน 1-2 รายสาขาของงานภาครัฐ (จากทั้งสิ้น 21 สาขา) รวมทั้งพัฒนา

ระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ และระบบบริหารจัดการเมทาดาต้า เพ่ือเริ่มต้นให้บริการ 

ในช่วงที่ 3 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะท าการขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 21 สาขา           

งานภาครัฐ ให้ระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ สามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์  
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บทท่ี 3 การให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานต้องอาศัยระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐเพ่ือการค้นหาและ

ระบุข้อมูลที่ต้องการส าหรับแต่ละโจทย์ปัญหา และต้องมีกลไกสารสนเทศเพ่ือเอ้ือให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลข้าม

หน่วยงานได้อย่างสะดวก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งตัวอย่าง

บริการพ้ืนฐานของระบบดังกล่าวรวมถึง การยืนยันตัวตน การจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบริการส่งข้อมูล           

ข้ามหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ การบันทึกทรานแซกชันการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน และการบริการ

ข้อมูลประเภทอ่ืน เนื้อหาในบทนี้จะน าเสนอรายละเอียดส าหรับการให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
3.1 มาตรฐานข้อมูล 

เ พ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานภาครัฐควรจะสร้าง               

พ้ืนที่แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Zone) แยกต่างหากจากฐานข้อมูลหลัก และพิจารณาแปลงรูปแบบ

ข้อมูลดิบที่จะน ามาใส่ในพ้ืนที่แลกเปลี่ยนนี้ให้เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมได้ก าหนดมาตรฐานรูปแบบข้อมูลเป็น 4 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

 ระดับ 4 ดาว : ตัวอย่างเช่น เจซัน (JSON: JavaScript Object Notation)  เอ็กเอ็มแอล (XML: 

Extensible Markup Language)  และ อาร์ดีเอฟ (RDF: Resource Description Framework) ฯลฯ 

ซึ่งเป็นไฟล์ที่ข้อมูลถูกเก็บในลักษณะข้อความ (plain text) ที่ทั้งมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์สามารถ            

อ่านเข้าใจได้ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด

ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 ระดับ 3 ดาว :  ซีเอสวี (CSV: Comma-Separated Value) เอ็กแอลเอส (XLS) หรือ เอ็กแอลเอสเอ็ก 

(XLSX) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ข้อมูลถูกจัดเป็นคอลัม (column) ระบบคอมพิวเตอร์และมนุษย์สามารถอ่านเข้าใจ

ได้ถ้ามีค าอธิบายคอลัม (column) จากผู้ให้บริการข้อมูล ทั้งนี้สกุลไฟล์ CSV สามารถถูกแปลงเป็น JSON, 

XML และ RDF ได้อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (ตัวอย่างวิธีการแสดงในเอกสารแนบ ข )                

ขณะทีไ่ฟล์เอก็เซลจะมีข้อด้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CSV เนื่องจากต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จึงจะสามารถเปิด

และแปลงไฟล์ได้ อย่างไรก็ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูลยังสามารถท าได้อย่างเป็นระบบแม้มีข้อจ ากัดอยู่บ้าง 

 ระดับ 2 ดาว : ด็อก (DOC) หรือ ด็อกเอ็ก (DOCX) เฮชทีเอ็มแอล (HTML) และไฟล์เท็กซ์ (TXT) ซึ่งเป็น

ไฟล์ข้อมูลที่ ใช้ประโยชน์โดยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีการแปลงไฟล์หรือกระบวนการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ (Natural language Processing) เพ่ิมเติม ซึ่งไม่สะดวกส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

มากนัก 

 ระดับ 1 ดาว : รูปแบบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์คือ ไฟล์ PDF 

ภาพกราฟ และ ข้อมูลที่ยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
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สกุลไฟล์ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถ

อ่านได้สะดวก 

สกุลไฟล์เชิงแผนที่ที่
เครื่องคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านได้ 

สกุลไฟล์ที่สามารถ
ถูกใช้งานได้อย่างมี

ข้อจ ากัด  

สกุลไฟล์ที่
ไม่แนะน า 

สกุลไฟล์ที่ใช้
ประโยชน์ได้ยาก 

 

    
JSON Shapefile CSV HTML Images (PNG, JPG) 
XML GeoJSON Excel Word Charts 
RDF GML  TXT PDF 
ODF KML   เอกสารกระดาษ 
TSV WKT    

ตารางท่ี 3.1 สกุลไฟล์ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

นอกจากนี้ ข้อมูลดิบที่หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บอาจจะมีความไม่สอดคล้อง ตัวอย่างเช่นข้อมูล ‘วันที่’ 

หน่วยงานที่ 1 เก็บในรูปแบบ dd/MM/YYYY หน่วยงานที่ 2 เก็บในรูปแบบ MM/dd/YYYY และปีที่เก็บ              

จะมีโอกาสเป็นได้ทั้งปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) และปีพุทธศักราช (พ.ศ.) การใช้ประโยชน์ข้อมูลจึงต้องมีการแปลง

รูปแบบเข้าหากันซึ่งเพ่ิมค่าใช้จ่ายและไม่สะดวกต่อการท างาน ดังนั้นกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

จะท าหน้าที่สร้างและรวบรวมมาตรฐานกลางส าหรับข้อมูลประเภทต่างๆ และจัดท าคลังมาตรฐานข้อมูล               

ที่สืบค้นอ้างอิงได้ โดยมีการตรวจสอบผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหลัก (Master Data) ตัวอย่างเช่น ชื่อคนและที่อยู่ 

จะมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของข้อมูลหลัก รูปแบบการจัดเก็บจึงควรยึดตามกระทรวงมหาดไทย                     

การน าข้อมูลไปใช้ต่อจึงจะสามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องแปลงรูปแบบ กรณี ข้อมูลทั่วไป                   

ที่ไม่มีเจ้าของตามพระราชบัญญัติ เช่น ‘วันที่’ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะสร้างมาตรฐาน

รูปแบบข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้ึนตามมาตรฐานสากล 

3.2 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม 

ส าหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เตรียมจะเข้าร่วมในกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  หน่วยงาน

ควรที่จะปรับปรุงข้อมูลส าคัญเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการข้อมูล โดยเริ่มจาก 2 เกณฑ์ประเมิน

คุณภาพที่ท าได้ง่ายก่อน คือ ความสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของข้อมูล (Conformance) และความถูกต้อง

แม่นย า (Accuracy) โดยเริ่มจากการตรวจสอบระดับพ้ืนฐานก่อน ดังนี้ 

ความสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐาน 

 ตรวจสอบให้ชุดข้อมูลมีแถว Header ส าหรับอธิบายรายละเอียดของคอลัม (column)             

เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่ขอข้อมูล  
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 ตรวจสอบให้ชุดข้อมูลมีรหัสที่แสดงเวอร์ชัน เพ่ือให้ผู้ขอข้อมูลสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของชุดข้อมูลได้ โดยเวอร์ชันสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น วันที่เก็บข้อมูล วันที่

ปรับปรุงข้อมูล วิธีจัดเก็บข้อมูล และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล

สามารถตรวจสอบความใหม่ของข้อมูลได้ 

ความถูกต้องแม่นย า 

 ตรวจสอบหาค่าที่ผิดปกติจากกลุ่มทั่วไปในชุดข้อมูล หากพบข้อมูลที่มีช่วงของค่าที่เป็นไป

ไม่ได้ เช่น ข้อมูลอายุมีค่าหลักพัน ควรปรับแก้ เป็นต้น 

 ตรวจสอบหาข้อมูลที่ซ้ ากัน ข้อมูลที่ขาดหายไปในบางส่วน (Missing Data) และความผิดปกติ

ทั่วไปจากกฎที่ตั้งไว้ เช่น การเก็บตัวอักษรในคอลัมตัวเลข หากมีควรปรับค่ารวมทั้งระบุ

กระบวนการการจัดการแก้ไข 

 ตรวจสอบว่าชุดข้อมูลมีคอลัมข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพ่ือการทดสอบระบบงานหรือไม่ 

หากมีควรลบทิ้ง 

โดยการตรวจสอบคุณภาพแบบพ้ืนฐานนี้ สามารถท าแบบออฟไลน์ได้ เพ่ือไม่ขัดจังหวะการใช้งาน

ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเจ้าหน้าที่สารสนเทศหน่วยงานสามารถพัฒนาโปรแกรมย่อยเพ่ือใช้ตรวจสอบข้อมูล

แบบกึ่งอัตโนมัติได้อีกด้วย 

3.3 ระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 

เพ่ือการก ากับดูแลชั้นความลับข้อมูล กลไกและระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกลาง จ าเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ เพ่ือท าการยืนยันตัวตนผู้ ใช้ 

(Authentication) และตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) ให้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์                 

ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบุ ระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องบันทึกรายการการเข้าถึงข้อมูลและ 

ถ่ายโอนข้อมลูทั้งหมด (Access Log) เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ และเพ่ือให้สามารถ

ท าผลสรุปเชิงสถิติเรื่องการร้องขอใช้ข้อมูลของทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อีกด้วย 

นอกจากนี้กลไกการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางยังต้องมีกระบวนการบนระบบสารสนเทศที่ให้

ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลที่มีความผิดปกติได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. Confirm: ตรวจสอบและท าการยืนยันว่าชุดข้อมูลมีปัญหา 

2. Notify: แจ้งเตือนให้กับผู้ที่ดูแลหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนี้เกี่ยวกับปัญหาในชุดข้อมูล 

3. Log: ท าการเก็บ log ปัญหาที่เกิดข้ึนไว้เพื่อติดตามและสรุปผล 

4. Diagnose: วิเคราะห์ปัญหาของข้อมูลพื้นฐานได้ 

5. Evaluate Option: ประเมินต้นตอของปัญหา เช่น การเก็บข้อมูล อัลกอริทึมในการค านวณข้อมูล 

6. Correct: แก้ไขข้อมูลที่ผิดปกติที่พบให้ถูกต้อง 
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ในช่วงแรกของการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูลจะช่วยให้เกิดการแจ้ง เตือน

ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้อมูลโดยรวม และท าให้หน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลที่มี

ระดับคุณภาพท่ียอมรับ (Data Quality Service Level Agreement) ได้ในอนาคต 

กลไกการบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ควรถูกออกแบบ            

ในลักษณะที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่จ าเป็นจะต้องส่งข้อมูลดิบเข้ามาจัดเก็บที่ศูนย์บริการข้อมูลกลาง 

เพียงแต่จัดท า (publish) เมทาดาต้าขึ้นระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐเท่านั้น ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน อธิบายได้ตามรูปที่ 3.1 

 
รูปที่ 3.1 กลไกการบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

จากรูปการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานภาครัฐจัดท า (publish) เมทาดาต้าเข้ามาที่ระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ  

2. ผู้ ใช้งานที่ต้องการร้องขอข้อมูลจะท าการสืบค้น ระบุข้อมูลที่ต้องการ และยื่นค าร้องขอข้ อมูล                       

ผ่านระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (Directory Service) ซึ่งระบบดังกล่าวจะยืนยันตัวตน ตรวจสิทธิ์ของ

ผู้ร้องขอ และตรวจสอบว่าค าขอข้อมูลมีความเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่ระบุโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ขอมีชั้นความลับระดับใด ผู้ขอมีสิทธิ์หรือไม่ ค าขอต้องการปริมาณข้อมูลมาก

เพียงใด หากค าขออยู่ในเกณฑ์ปกติการอนุมัติจะสามารถท าได้โดยระบบอัตโนมัติ มิเช่นนั้นจะต้องมี                

การส่งผ่านค าขอไปยัง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองค าขอข้อมูลอีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้ค าร้องขอข้อมูล

ทั้งหมดจะถูกบันทึกเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบในภายหลัง 

3. หากค าร้องขอข้อมูลได้รับการอนุมัติ จะมีการแจ้งไปยังผู้ขอ และค าร้องพร้อมรายละเอียดจะถูกส่งผ่านไป

ยังระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Data Exchange Service) 

4. ระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง จะมีการต่อเชื่อมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและหน่วยงาน                 

ผู้ขอรับบริการทั้งหมด รวมทั้งเก็บข้อมูลด้านเครือข่าย เช่น IP Address และเกณฑ์ในการส่ง-รับข้อมูลของ
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หน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพ่ือจุดประสงค์ในการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลจากต้นทางไปยัง

ปลายทางสามารถท าได้ทั้งแบบผ่านและไม่ผ่านระบบกลาง การที่ข้อมูลไม่จ าเป็นต้องวิ่งผ่านระบบบริการ

ข้อมูลกลางจะสามารถลดปัญหาคอขวดที่อาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีรายการค าขอจ านวนมาก ทั้งนี้ช่องทางการ

ส่งข้อมูลจะข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบุไว้ ตัวอย่างเช่น  

 Application Programming Interface หรือ API คือการโอนย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ                       

ผ่านการเรียกใช้งานส่วนโปรแกรมที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดเตรียมไว้ให้ โดยระบบงานของ             

ผู้ขอข้อมูลจะสามารถดึงข้อมูลตรงจากระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้โดยตรง 

การส่งลักษณะนี้เหมาะกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง 

 Secured File Transfer Protocol (SFTP) ท าได้ 2 วิธี คือ 1) เจ้าของข้อมูลท าการอัปโหลด

ไฟล์ข้อมูลเข้าไปที่พ้ืนที่จัดเก็บชั่วคราวของระบบบริการข้อมูลกลาง เพ่ือให้ผู้ร้องขอข้อมูลเข้ามา

ดึงข้อมูลไปใช้ในภายหลัง 2) หน่วยงานเจ้าของข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้รับโดยตรงผ่านระบบ

อัตโนมัติด้วยโปรโตคอล SFTP การส่งข้อมูลลักษณะนี้ต้องมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับ                   

การเข้าสู่ระบบที่ชัดเจน การส่งลักษณะนี้เหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง 

 Removable storage หรือ Email คือการท าส าเนาไฟล์ข้อมูลโดยใส่รหัสปูองกันการเปิดไฟล์ 

และน าไฟล์ดังกล่าวใส่ลงใน Removable Storage เพ่ือจัดส่ง หรือ ส่งทาง Email การส่ง

ลักษณะนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อจ ากัดทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ ระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ และระบบบริการข้อมูลกลาง ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งในดาต้าเซนเตอร์

เดียวกัน ระบบทั้ง 2 สามารถท างานร่วมกันได้ผ่านกลไก Web Service  
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บทท่ี 4 การกลั่นกรองค าร้องขอข้อมลูข้ามหน่วยงาน 
 เมื่อระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเริ่มถูกใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ค าร้องขอข้อมูลจะมี

หลากหลายประเภทและต่างวัตถุประสงค์ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับค าร้องขอ

พิเศษรูปแบบต่างๆ เช่น ค าขอข้อมูลจ านวนมากกว่าปกติ ค าขอข้อมูลจากหลายหน่วยงานในคราวเดียว ค าขอ

ข้อมูลที่มีชั้นความลับสูงจากกระทรวงอ่ืน เป็นต้น ซึ่งการสร้างมาตรฐานและกระบวนการในการอนุมัติค าร้อง

ขอและการให้บริการข้อมูลที่เป็นระบบ ท าซ้ าได้ และสะดวกส าหรับผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  

ค าขอข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกันสามารถพิจารณาตัดสินได้ในระดับกระทรวงโดย

คณะท างานด้านข้อมูลของกระทรวง อย่างไรก็ดีในกรณีการขอข้อมูลข้ามกระทรวงนั้น การพิจารณาอนุมัติ              

จะเป็นเรื่องยาก รัฐบาลจึงควรแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ข้อมูลภาครัฐ (Government Chief Data Officer) 

และจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการกลั่นกรองค าร้องขอข้อมูล เพ่ือร่วมพิจารณาค าร้องขอข้อมูลแบบพิเศษ                 

อย่างเป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 4.1  

 
รูปที่ 4.1 พิจารณาค าร้องขอข้อมูล 

คณะกรรมการดังกล่าวควรมีตัวแทนจากคณะท างานด้านข้อมูล (Data Stewardship team) ของ            

ทุกกระทรวง และมีคณะท างานจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ/หรือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมเพ่ือช่วยประสานให้เกิดการปฏิบัติตามมติจากคณะกรรมการฯ โดยคณะท างานดังกล่าวจะท าหน้าที่

ในการออกแบบและก ากับการท างานบนระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกในกระบวนการพิจารณา

และอนุมัติค าร้องขอข้อมูล อีกด้วย  

การมีบุคลากรในระดับต่างๆ ร่วมก ากับดูแลการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ จะส่งผลให้             

การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ข้อมูลภาครัฐและ

คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 
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 พิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการสร้างศูนย์ข้อมูล 

 พิจารณาค าร้องขอข้อมูลพิเศษ และให้นโยบายแก่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเรื่ อง การอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

ค าร้องขอ  

 บริหารจัดการให้การใช้ข้อมูลภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนให้การใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติด้านข้อมูล กฎกระทรวง และเกณฑ์ด้านข้อมูลอ่ืนๆ 

 บริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามกระทรวง โดยออกนโยบาย วิธีการ และข้อตกลงการใช้

ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เหมาะสม โดยมีตัวอย่างเอกสาร เช่น ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

(Data Exchange Agreement) ข้อตกลงการให้บริการข้อมูล (Data Supply Agreement) และ 

กฎเกณฑ์/เงื่อนไข ในการปล่อยข้อมูลจากหน่วยงาน (Terms and Conditions of Data Release)  ให้

หน่วยงานอ่ืนของภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์ 

 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการบริการข้อมูล

ภาครัฐในมิติต่างๆ คือ การท ารายการข้อมูลของหน่วยงาน (Data Inventory) กระบวนการ               

ก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) การผลิตข้อมูล (Data Production) การสนับสนุนให้เกิด                

การใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data Usage) 

 น าเสนอกลยุทธ์ด้านข้อมูลให้แก่คณะรัฐมนตรี 
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บทท่ี 5 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่             

เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน และบริหารงานของภาครัฐนั้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องวางแผนและ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรล่วงหน้า โดยเน้นการอบรมเพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล  
และนักวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากบุคลากรในสาขาดังกล่าวเป็นที่ต้องการสูงมาก การจัดจ้างอัตราใหม่ในจ านวน
ที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมจึงได้เสนอกลไกการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ดังนี้ 

5.1 กรอบการพัฒนาบุคลากร 
ข้อเสนอการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ก าหนดเปูาหมายว่า ภายในปี 

2565 บุคลากรภาครัฐของไทยจะตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลและสามารถน าข้อมูลขนาดใหญ่มาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และมีการพัฒนาเครือข่ายการท างานอย่างเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน (Public-Private 
Partnership: PPP) รวมทั้งมีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มเปูาหมายของการพัฒนาประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 5.1  

 
รูปที่ 5.1 กลุ่มเปูาหมายการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล 

รูปที่ 5.1 แสดงกลุ่มงานและทักษะหลักที่ต้องการเพ่ือท าโครงการบิ๊กดาต้าภาครัฐให้ได้ประสิทธิผล
โดยแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ งานด้านการสร้างและดูแลระบบสารสนเทศบิ๊กดาต้า งานด้านการวิเคราะห์และ
แสดงผลข้อมูล และงานด้านการน าเอาข้อมูลไปใช้ประโยขน์ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นกลุ่มเปูาหมายของ
การพัฒนาบุคลากรจึงมี 3 กลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับงาน ดังนี้ 
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1) กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Business Domain) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการกอง ผู้ท างานด้าน
นโยบายและวิชาการ ผู้ท างานด้านบริการ มีหน้าที่ก าหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล และน า
สารสนเทศที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลมาใช้ประกอบการด าเนินงาน  

2) กลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ ได้แก่ Data Engineer, Data Architecture, Business 
Analyst, Project Manager, Corporate Security, IT Operator มีหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล รวมทั้งดูแลและบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
และปลอดภัย  

3) กลุ่มผู้วิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล ได้แก่ Data Scientist, Data Analyst, Data 
Visualizer  มีหน้าที่ในการน าข้อมูลมาจัดกลุ่ม วิเคราะห์ และประมวลผล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดงผล
รวมถึง Dashboard ส าหรับการน าเสนอข้อมูล 

นอกจากนี้ กรอบแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่    

จะถูกแบ่งออกเป็นระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเปูาหมายอย่างเป็นขั้นตอน 

ดังแสดงในรูปที่ 5.2  

 
รูปที่ 5.2 กรอบการด าเนินงาน 3 ระยะ 

ระยะสั้น การพัฒนาแพลทฟอร์มเสริมสร้างทักษะที่เรียกว่า Sandbox ส าหรับการพัฒนาบุคลากรใน
ระยะสั้น โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดโจทย์ การพัฒนาโครงสร้างและระบบข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเชิงประจักษ์  ตลอดไปจนถึงการน าสารสนเทศและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์
และประมวลผลมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ แพลทฟอร์มดังกล่าวเน้นการ
พัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรที่น ารูปแบบการพัฒนาแบบ Project based Learning มาปรับใช้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถ “ท าได้ ท าเป็น” มากกว่าเรียนรู้จากทฤษฎี ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ 
ก าหนดโจทย์/ 

ประเด็นเชิงนโยบาย 
สรรหา/คัดเลือกบุคลากร 

เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาบุคลากร แบบ 

Project based Learning  
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 

กลไกการด าเนินงาน 
การด าเนินการร่วมกับ
หลักสูตร ป.ย.ป.๑ 
(ปลัดกระทรวง) โดยจัด
ให้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการน าข้อมูล
ขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ 

การสรรหา/คัดเลือกจาก 
๑) ผู้เข้ารับการอบรม/ 
เจ้าของโจทย์คัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
ก าหนดเข้ารับการพัฒนา
ทักษะบนแพลทฟอร์ม 
Sandbox  
๒) การน าบุคลากรจาก
โครงการ Policy Work 
and Study Team ของ 
ก.พ. มาสนับสนุน 

การจัดการพัฒนาทักษะ
บุคลากรผ่านการเรียนรู้
โดยการท างานจริง 

การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล น าการ
แสดงผลข้อมูลที่พัฒนาขึ้น 
ในขั้นตอนที่ ๓ มาจัดท า
ข้อเสนอนโยบายแห่งรัฐ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สกพ. 
น ากลไกการฝึกอบรม
หลักสูตร ป.ย.ป. มา
สนับสนุนการด าเนินงาน 
ดศ.  
ให้การสนับสนุนเชิง
เทคนิคและวิธีการในการ
ก าหนดโจทย์/ประเด็น
ให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 
ในการน าข้อมูลขนาด
ใหญ่มาใช้ประโยชน์ 

สกพ. 
ประสานและคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติที่ก าหนด 
เข้าร่วมโครงการ  
ดศ.  
ก าหนดคุณสมบัติบุคคล
ผู้เข้าร่วมโครงการ และ 
ร่วมคัดเลือกบุคลากร 

ดศ. 
จัดด าเนินการพัฒนา
บุคลากรผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
จัดการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 
สดช.  
จัดประเมินผู้สอน  
สพร.  
พัฒนา ระบบ e-Learning 
สกพ.  
ออกแบบการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีความสนใจเข้า
รับการฝึกอบรม เช่น การ 
Top-Up เงินเดือน การให้
รางวัลหรือทุนการศึกษา 

สกพ. 
จัดให้การพัฒนา
ความสามารถในการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์เป็น
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้น า
ต่างๆ เช่น นบส. ป.ย.ป. 
เป็นต้น  
ดศ.  
จัดด าเนินการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
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ระยะกลาง วางแผนการบริหารจัดการก าลังคนเพ่ือการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความคล่องตัว สามารถ
สนับสนุนการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
โดยมีกรอบการด าเนินงานดังนี้ 

 การวางระบบการบริหารจัดการก าลังคนโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้ (๑) กลุ่มหน่วยงานที่มีความ
พร้อมด้านบุคลากร สามารถดูแลบริหารจัดการระบบข้อมูล และมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการ
วิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล แต่ยังคงมีความต้องการการสนับสนุนเทคนิคหรือการ
ด าเนินการในบางประการ (๒) กลุ่มหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยมีบุคลากรที่มีความเข้าใจ
และสามารถให้ข้อมูลความต้องการได้ชัดเจนระดับหนึ่ง ต้องการการสนับสนุนเชิงเทคนิคในการสร้าง
และพัฒนาระบบ และการวิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล (๓) กลุ่มหน่วยงานที่ขาดแคลน
บุคลากรด้านข้อมูล แต่มีความจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจ การก าหนด
นโยบาย หรือการบริหารจัดการต่างๆ 

 น าบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานต่างๆ มารวมไว้ในหน่วยงานเดียว
เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนารูปแบบการท างานในลักษณะเป็น “ทีมที่
ปรึกษา” (Agile Team) ส าหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ โดยอาจน าที่ปรึกษาภายนอกหรือ
หน่วยงานเอกชนมาร่วมด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย ในการนี้ ให้มีพัฒนารูปแบบการจ้างงานใหม่
นอกเหนือจาก “ข้าราชการ/พนักงานราชการ” เพ่ือดึงดูดจูงใจ และอาจมีการเพ่ิม “สายงานเฉพาะ
ทาง” ส าหรับผู้ปฎิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล มีการดูแลทางก้าวหน้าใน
อาชีพ การสร้างโอกาสการพัฒนาที่ต่อเนื่องการให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการ
แต่งตั้งให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีความซับซ้อนและความต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมี
ความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ อาจมีการน าวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานหรือสมรรถนะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ในการบริหารจัดการก าลังคนด้วย 

 พัฒนาขีดความสามารถของผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการกอง ผู้ท างาน
ด้านนโยบายและวิชาการ และผู้ท างานด้านบริการให้สามารถก าหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูล และน าสารสนเทศที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ด าเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยกระดับศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน โดยอย่างน้อยให้มีความสามารถในการก ากับควบคุมงานจ้างที่ปรึกษา ( Project 
management)  และในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ( Data 
Management) 

 น ากลไกการให้ทุนรัฐบาลมาใช้สนับสนุนการสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านการวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 วางระบบการบริหารองค์ความรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานด้วย 
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ระยะยาว การต่อยอดขยายผลโดยมีเปูาหมายเพ่ือให้เกิดการแบ่งปันและสร้างประโยชน์ในทรัพยากร
ข้อมูลของทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงให้กับ
สังคม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนภาคี (PPP) 
ทั้งภายในและระหว่างประเทศภายใต้เจตจ านงค์ร่วมกัน โดยร่วมสร้าง Open Government Data Platform 
for Business and Citizen ให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการน าข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้เพ่ือพัฒนาต่อยอดและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

5.2 เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามข้อเสนอการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอนั้น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงได้
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทยเพ่ือวางแผนในการสร้างให้บุคลากรภาครัฐมี
ทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่  

เครือข่ายมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนในมหาวิทยาลัยมาร่วม
ออกแบบโครงสร้างกรอบหลักสูตรกลางและจัดการเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรอบหลักสูตรกลางรวมถึงเนื้อหาที่จ าเป็น (Materials) วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
(Pedagogy) ทักษะ/องค์ความรู้ที่จะได้ (Learning Outcome) และการวัดผล/ประเมินทักษะ (Asessment)  
โดยกรอบหลักสูตรจะสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเน้น
พัฒนาให้คนท าเป็นมากกว่ารู้เพียงแค่เรียนเรื่องอะไรเท่านั้น ซึ่งคณะผู้สอนจากแต่ละมหาวิทยาลัยจะสามารถ
ปรับเนื้อหาจากกรอบหลักสูตรกลางให้เข้ากับโจทย์ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งได้ตามความ
เหมาะสม  

การเรียนการสอนจะเป็นเชิงปฏิบัติ (Bootcamp) โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ให้มหาวิทยาลัยเสนอกลไกการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิบัติ (Bootcamp) ที่เหมาะสม เช่น 

a. Lecture โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยจัด
เนื้อหาให้อยู่ในบริบทของงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับผู้เรียน 

b. การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการร่วมกันลงมือปฏิบัติ (Hands-on Workshop) 
c. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยมอบหมายโครงงาน

ที่อยู่ในบริบทของงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับผู้เรียน 
d. การอภิปรายและการสัมมนาถกปัญหาในห้องเรียน 
e. การน าเสนอผลงาน (Showcases) ตอนจบหลักสูตรอย่างเป็นทางการ 
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2) แต่ละ bootcamp ด าเนินงานเป็นอิสระต่อกัน โดยอยู่ภายในกรอบของโครงสร้างหลักสูตรกลางที่
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยแต่ละค่ายมีการออกแบบชุดองค์ความรู้และทักษะ ที่รวมเรียกว่า 
Learning Outcome ที่หมาะสม  

3) มีการให้หนังสือรับรอง (Certificate) ส าหรับแต่ละ bootcamp ส าหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้
ความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติ 

4) ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนรู้ (Satisfied learning outcome) ในรูปแบบของ Micro-credential 
ส าหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการได้หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตร และ/หรือเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญาระดับมหาบัณฑิตในภายหลัง ซึ่งการใช้กลไกในลักษณะนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ต้องร่วมกัน
แตกเนื้อหาในแต่ละหลักออกเป็นทักษะ/องค์ความรู้ย่อย (Micro-credential) ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.3 
และออกแบบวิธีการประเมินทักษะ/องค์ความรู้ย่อยให้ได้ประสิทธิผล ส าหรับผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผล  

 
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างทักษะ/องค์ความรู้ย่อย (Micro-credential) 

ทั้งนี้ การออกแบบกรอบหลักสูตรควรที่จะสอดคล้องกับกระบวนการการด าเนินโครงการบิ๊กดาต้าที่

เหมาะสม โดยขั้นตอนแรกของกระบวนการด าเนินงานดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้บริหาร และ

คณะท างานด้านบิ๊กดาต้าของแต่ละกลุ่มงานจะร่วมก าหนดโจทย์ที่เหมาะสมส าหรับการน าร่อง (Project 

Inception) และส ารวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามโจทย์น าร่องที่ก าหนดเพ่ือประเมินความเป็นไปได้และแปลง

จากความต้องการในเชิงปัญหาให้เป็นข้อก าหนดในเชิงข้อมูลและระบบ (Problem Analysis) จากนั้น

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลท าการศึกษาการกระจายตัวของข้อมูลและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้

ตัวอย่างต้องการตัวอย่างข้อมูลจริงเพ่ือระบุข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม  (Exploratory Data Analysis) และ

เตรียมข้อมูลมาใช้ในการสร้างแบบจ าลองหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์เพ่ือการท านายโดยใช้เทคนิคและ

อัลกอริทึมต่างๆ รวมทั้งทดสอบความแม่นย าของโมเดลคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น (Predictive Analytics) และ

ออกแบบวิธีการแสดงผลโดยเลือกมิติของข้อมูลที่เหมาะสมเพ่ือให้คณะท างานทดลองใช้และสื่อสารกับทีม

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  ให้สามารถน าเอาความเข้าใจดังกล่าวไปแปลงเป็นแผนการพัฒนาต่อยอด 

(Visualization Dashboard) จากนั้นนักพัฒนาระบบสารสนเทศจะสามารถพัฒนาโปรแกรมตามรูปแบบของ

โมเดลคณิตศาสตร์ที่วางไว้ ตั้งค่าให้โปรแกรมให้ประมวลผลโมเดลแบบอัตโนมัติตามความถี่ที่วางแผนไว้ และ
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ติดตั้งระบบซอฟท์แวร์เพ่ือการใช้งานจริง (Implementation and Deployment) ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว

จะต้องการบุคลากร 3 กลุ่มอย่างชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 5.4 

 

รูปที่ 5.4 ขั้นตอนการท าโครงการบิ๊กดาต้า 

ดังนั้น กรอบหลักสูตรจึงต้องถูกออกแบบส าหรับทั้ง 3 กลุ่มเปูาหมาย โดยตัวอย่างหลักสูตรของกลุ่มที่ 
1 ผู้ใช้ข้อมูลแสดงในรูป 5.5 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร 2 วัน กระบวนการการเรียนการ
สอนจะถูกแบ่งเป็นช่วงบรรยายและช่วงปฏิบัติ โดยช่วงบรรยายเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องบิ๊กดาต้าผ่าน
กรณีศึกษาในบริบทที่เก่ียวข้องกับองค์กร และช่วงปฏิบัติจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเลือกโจทย์ปัญหาที่
เหมาะสมกับองค์กร เป็นไปตามวิสัยทัศน์ผู้บริหาร และเป็นโจทย์ที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม    
โดยค านึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลที่หาเพิ่มเติมได้ และกระบวนการท างานในปัจจุบัน  

 
รูปที่ 5.5 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Problem Selection Workshop and Basic BI) 
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ส่วนกรอบหลักสูตรของกลุ่มที่ 2 ผู้วิเคราะห์ข้อมูล จะมี 2 ส่วนดังแสดงในรูปที่ 5.6 และ 5.7         
ซึ่งรายละเอียดและลักษณะกลไกการฝึกอบรมของตัวอย่างหลักสูตร Data Science Basic ในรูปที่ 5.6 นั้น 
การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการทดสอบก่อนการอบรม (Admission test) เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมที่จะเข้า
รับการอบรม การทดสอบระหว่างการอบรม (Comprehensive Test) เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของผู้รับการอบรม โดยอาจจะเป็นช่วงกลางของระยะเวลาอบรมทั้งหมด รวมทั้งการทดสอบหลังการอบรมเสร็จ
สิ้นโดยผู้รับการอบรมจะได้รับการทดสอบโดยวิธีน าเสนอโครงการให้กับอาจารย์และผู้บริหารจากหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือเป็นการประเมินด้านเทคนิคและมุมมองจากบริบทของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับการอบรม ซึ่งจะคล้าย
กับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรใช้เวลาเรียน 20-30 วันท าการ ในช่วงระยะ 
5-6 เดือน 

เนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้จะเน้นการปูพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ปัจจัยและเทรนด์ ผู้เข้าอบรมจะได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจริงโดยใช้หลักการทางสถิติเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการท างานกับข้อมูลและเน้นการเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูล
จริง โดยผู้สอนจะให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การส ารวจข้อมูล 
การเลือกใช้วิธีการในการวิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลองและการประเมินผล รวมถึงแนะน าในการน าเอาผลไป
ต่อยอด ตัวอย่างเนื้อหาคือ 

1) Introduction to Data Science and data analytic mindset 
2) Business and data analytical thinking 
3) Problem analysis (Problem statement and decomposition, Best practices and 

solution) 
4) Exploratory data analysis (Assumption checking, Feature selection, Data 

visualization and Preparation) 
- Statistical thinking and descriptive statistics (Introduction to statistics, 

data sampling, biases, terms, mean, median, mode, frequency, 
percentile and quartile, IQR, Histogram, Boxplot) 

- Probability theory (Probability distribution function, cumulative distribution 
function) 

- Hypothesis testing (Null and alternative hypotheses, z-test and t-test, 
paired t-test, chi-square test, ANOVA, correlation) 
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Learning Outcome Examples:  
Being able to capture, clean, and manipulate data 
through programming interface 

Understand data integration and gain basic 
hands-on experience (Tabular, 
file/documents, streaming) 
Acquire skill to program in R/Python 

 
Being able to analyze data using basic techniques 

Understand statistics for data science 
Explore data distribution using R or Python 
Analyze data with data mining techniques 

Being able to make decision using insights 
Understand consumer behaviors 
Understand business analytics and data-
driven decisions 

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Data Science Basic) 

5) Model building, training, validation, and evaluation (Defining test data, Evaluation 
strategies, Result analysis) 

- Linear regression (Generalized linear model, Linear regression, Poisson 
regression, Survival analysis) 

- Classification (Decision three, support vector machine, random forest) 
- Clustering (kNN, Hierarchical clustering, k-mean clustering) 
- Co-occurrence analysis (Content-based filtering, Collaborative filtering) 
- Performance evaluation and cost-benefit (Accuracy, ROC, RMSE, Cost-

benefit) 
ผู้เรียนจะสามารถตั้งค าถามจากข้อมูล วิเคราะห์ค าถาม เตรียมข้อมูล สร้างแบบจ าลอง และวิเคราะห์

ผลจากแบบจ าลองได้  
ตัวอย่างกรอบหลักสูตรด้าน Business Intelligence แสดงในรูปที่ 5.7 จะใช้เวลาเรียน 5-8 วันท า

การ ในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือน และตัวอย่างกรอบตัวอย่างหลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ 
แสดงในรูปที่ 5.8 ซึ่งต้องการเวลาเรียน 15-20 วันท าการในช่วงระยะเวลา 4-5 เดือน ทั้งนี้การออกแบบกรอบ
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หลักสูตรทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของคณะท างานในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่อไป ซึ่งขณะนี้
ยังอยู่ในกระบวนการท างาน ดังนั้นรูปที่ 5.5-5.8 จึงเป็นการแสดงตัวอย่างกรอบหลักสูตรเท่านั้น  

 

 
รูปที่ 5.7 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence Analytics) 

 

 
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ (Data Engineering) 

นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมยังมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับสถาบันพัฒนา

บุคลากรดิจิทัลภาครัฐ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับระบบ E-Learning ด้าน

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคต และขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เตรียมการ
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ด้านการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในปี 2562 จ านวน 14 มหาวิทยาลัย และคาดหวังว่า

จะมีการขยายเครือข่ายในปีต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการจะเสนอรายชื่อผู้สอนที่มี

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท างานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ื อเข้าร่วมในการ

ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรกลางพร้อมจัดท าสื่อการสอนพ้ืนฐาน รวมทั้งวิธีการประเมิน ทักษะ/องค์ความรู้

ย่อยต่างๆ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการ และจัดสัมมนาเรื่อง

วิธีการสอนบุคลากรภาครัฐให้กับผู้สอนจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย รวมทั้งออกแบบวิธีการประเมินผู้สอนที่

เหมาะสม ทั้งนี้ เปูาหมายของเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวคือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐทางด้าน

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciences) อย่างน้อย 250 คน ด้านวิศวกรข้อมูล (Data Engineering) อย่างน้อย 

250 คน และด้านวิเคราะห์ธุรกรรมข้อมูล (Business Analytics) อีกอย่างน้อย 800 คน โดยวางเปูาหมายให้

สามารถเริ่มด าเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้  
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บทท่ี 6 กรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
หลังจากที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ริเริ่มโครงการดังที่กล่าวในข้างต้นของเอกสาร

ฉบับนี้เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลในภาครัฐแล้ว ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ยังได้วางแผนที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจ านวนหนึ่งในการพัฒนาระบบน าร่องการวิเคราะห์ข้อมูล           
ขนาดใหญ่ในหลากหลายสาขา เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การแพทย์และการสาธารณสุข การใช้ข้อมูลจาก
สื่อสังคมออนไลน์กับการส ารวจความคิดเห็น การบริหารงานจราจร การพัฒนาการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้บุคลากร
ภาครัฐได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลประกอบการสร้างนโยบายและแผนงานในอนาคต รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยตัวอย่างของกรณีศึกษาต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

6.1 การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด าเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการวิเคราะห์และน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่
ละกลุ่ม ด้วยระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมความพึงพอใจและ
กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงช่วยกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง (Emerging Destinations) 
ระบบนี้จะใช้ข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในภาพรวม (Demand Side) ร่วมกับข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ (Supply Side) เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์
ที่สามารถให้ค าแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติได้ และสามารถน ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ได้
ด้วย เช่น การจัดท าแคมเปญโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองที่มีประสิทธิผล การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว
เมืองรองให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเปูาหมายหลักของโจทย์นี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ในภาพรวม ระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ    
1) นักท่องเที่ยวคนใหม่เข้ามาใช้งานระบบ (เพ่ือให้การกล่าวถึงนักท่องเที่ยวรายใหม่นี้มีความกระชับและ  
เข้าใจง่าย เราจะเรียกนักท่องเที่ยวคนนี้ว่า นาย ก.) ตอบค าถามสั้นๆ เพ่ือให้ระบบท าความรู้จักกับนาย ก. ,    
2) ระบบ AI ค านวณหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับลักษณะเชิงพฤติกรรมของนาย ก. และ 3) ระบบ
น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลับมาให้นักท่องเที่ยว ดังแสดงในรูปที่ 6.1 

ระบบ AI ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักซึ่งมีการสร้างจากโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ อยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.2 

องค์ประกอบแรก คือ โมเดลการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยว (Market Segmentation) ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้อง
เป็นมิติเดียวกัน เช่น กลุ่มหนึ่งชอบเที่ยวจังหวัดใกล้ๆ กัน กลุ่มหนึ่งชอบเที่ยวเน้นความโอ่อ่าหรูหรา อีกกลุ่ม
หนึ่งชอบกิจกรรมผจญภัยแต่เน้นประหยัด เป็นต้น ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่มจากข้อมูลการส ารวจ
นักท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการส ารวจนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 120,000 คนใน
เวลา 4 ปีที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 4 มุมมองเพ่ือใช้ในการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว คือ เชิงลักษณะ
ประชากร (Demographic)  เชิ งภูมิ ศาสตร์  (Geographic)  เชิ งลักษณะจิตวิทยา (Psychographic)           
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และเชิงพฤติกรรม (Behavioral) ซึ่งสามารถจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวจากข้อมูลเหล่านี้ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์     
จัดกลุ่ม (Clustering Analysis) 

 
รูปที่ 6.1 ภาพรวมของระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติในมุมมองของผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 6.2 องค์ประกอบในการสร้างระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ 

องค์ประกอบที่สอง คือ โมเดลค านวณค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว (Recommender System) จากกลุ่มที่
เราค านวณด้วยข้อมูลนักท่องเที่ยวในอดีตจากองค์ประกอบที่หนึ่ง ระบบสามารถหากลุ่มที่ใกล้เคียงกับนาย ก. 
มากที่สุด และใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยจะมีการอ้างอิงกับข้อมูลขนาด
ใหญ่อีกแหล่งหนึ่ง คือ TripAdvisor ซึ่งเป็นแหล่งร่วมข้อมูลการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวเขียนโดย
นักท่องเที่ยวจ านวนหลายล้านคนจากทั่วโลก ข้อมูลคะแนนดังกล่าวจะช่วยให้ระบบ AI น าเสนอสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวรายใหม่ (นาย ก.) มากที่สุด โดยอ้างอิงกับ
ลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นาย ก. ได้รับการจ าแนกจากองค์ประกอบแรก 
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องค์ประกอบที่สาม คือ โมเดลค านวณหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน (Similarity Analysis) เพ่ือ
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่แพร่หลาย หรือไม่มีข้อมูลการไปเที่ยวมากนักในเมืองรอง ความคล้ายคลึงในทีนี้
อาจมีความหมายในหลายมิติ เช่น อยู่จังหวัดใกล้ๆกัน ขนาดสถานที่ท่องเที่ยวพอๆกัน หรือเป็นประเภทวัด 
ประเภทภูเขา เหมือนกัน องค์ประกอบนี้จะช่วยเสริมองค์ประกอบที่สอง โดยนอกจากระบบ AI จะแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองรองเข้ามาแนะน าเพ่ิมด้วย โดยยังอิงกับกลุ่มเชิงพฤติกรรมและรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวคนใหม่ (นาย ก.) ซึ่งในการวิเคราะห์เราจะใช้ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีการ
ส ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมกว่า 8,000 รายการ 

ระบบ AI เพ่ือแนะน านักท่องเที่ยวนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้เพ่ือสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามความเหมาะสม ซึ่งข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่สามารถน ามาช่วยในการวิเคราะห์ได้แก่ 

 ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้อมูลโรงแรมที่จดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยและข้อมูล
ส ารวจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ, ข้อมูลการเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยวจากส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง, ข้อมูลการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลเที่ยวบินทั่วโลกจาก IATA (International Air 
Transport Association), ข้อมูลการเข้าพักใน Airbnb โดยบริษัท AirDNA, ข้อมูลบนสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Instagram และ Wongnai, ข้อมูลการค้นหาเกี่ยวกับประเทศไทยจาก 
Google Trends, ข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากบริษัทเครดิตการ์ด เช่น Mastercard, 
Visa 

ระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัตินี้ สามารถน าไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือหน้า
เว็บไซต์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้เสริมกับระบบที่มีอยู่แล้วได้
เพ่ือเปิดให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเข้ามาใช้ระบบนี้เพ่ือค้นหาและวางแผนการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดย
ระบบสามารถช่วยเพ่ิมพูนความพึงพอใจและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันสามารถ
กระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองใหม่ๆ ไดด้้วย 

6.2 การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์และพัฒนาเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลส ารวจความคิดเห็นของภาครัฐ 
: กรณีศึกษาเน็ตประชารัฐ 

กรณีศึกษาของส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท าการศึกษา
พัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มส าหรับการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อนโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาล โดยใช้โครงการเน็ตประชารัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรณีศึกษาน าร่อง
ส าหรับการทดสอบแพลตฟอร์มนี้ ในปัจจุบันการท าส ารวจเกี่ยวกับความความเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนด าเนินการโดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพ่ือพบประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยตรง และท าการเก็บข้อมูล
ผ่านทางแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ หรือผ่านแท็บเล็ตของเจ้าหน้าที่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวใช้ก าลังคน เวลา และ



 

42 

 

งบประมาณค่อนข้างมาก โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือส าหรับการท าการส ารวจในลักษณะดังกล่าว
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากระบวนการส ารวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการ
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโลกดิจิทัลอยู่แล้วนั่นคือ 1) ข้อมูลความพึงพอใจหรือความคิดเห็นในรูปแบบของภาษาเขียน
จากสื่อสังคมออนไลน์ 2) ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐจากเครื่องแม่ข่ายผู้ให้บริการเน็ตประชารัฐ  3) การ
ส ารวจข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีการเลือกกลุ่มที่จะส ารวจด้วยเทคโนโลยีการตลาดแบบ
ดิจิทัล โดยแบบสอบถามออนไลน์จะใช้ส าหรับประเด็นที่ไม่พบในสื่อสังคมออนไลน์ รูปที่ 6.3 แสดงแหล่งข้อมูล
และกรอบวิธีการ 

 
รูปที่ 6.3 โครงสร้างแพลตฟอร์มส าหรับการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนแบบดิจิทัล 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและส ารวจในประเด็นต่างๆ จะอ้างอิงจากแบบสอบถามเดิมที่ด าเนินการ
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ โดยน า
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มนี้เทียบกับข้อมูลจากวิธีเดิมเพ่ือหาความเหมือนหรือความต่างกันในลักษณะแนวโน้มของ
ข้อมูล (Correlation)  

จากการศึกษาแบบสอบถามพบว่ามีข้อมูลทั้งหมด 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรของผู้ใช้งานเน็ตประชารัฐ 2) ประสิทธิภาพการใช้งานและปัญหาที่พบในการใช้งาน 3) วัตถุประสงศ์
การใช้เน็ตประชารัฐของประชาชน 4) บริการอ่ืน ๆ ที่ประชาชนอยากให้มีผ่านทางเน็ตประชารัฐ เช่น        
การฝึกอบรมเกี่ยวกับใช้เน็ตส าหรับการค้าขาย 5) ค่าบริการที่เหมาะสมส าหรับการต่อเน็ตประชารัฐเข้าบ้าน
โดยตรง  

การใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีอยู่แล้วในโลกดิจิทัลต่างๆ จะสามารถน ามาใช้ตอบในทั้ง 5 ประเด็นนี้ได้ 
ดังนี้ 1) ประเด็นข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งานเน็ตประชารัฐ เนื่องจากในการใช้งานเน็ตประชารัฐ
จะต้องมีการเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับ
ระบบสารสนเทศของส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ได้ 2) ประสิทธิภาพ
การใช้งานและวัตถุประสงศ์การใช้งาน สามารถน าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และบันทึกการใช้งานจากเครื่อง
แม่ข่ายผู้ให้บริการได้ โดยข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์จะอยู่ในรูปแบบของความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ประเด็นที่พบว่ามีการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ คือ ความเร็ว ความเสถียร วัตถุประสงศ์การใช้งาน ความ
เหมาะสมของจุดติดตั้ง Wi-Fi ฟรี โดยข้อมูลที่เก็บนั้นจะเป็นข้อมูล 2 ปีย้อนหลังจากเว็บไซต์และสื่อสังคม
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ออนไลน์ทั้งหมด 74 แห่ง ข้อมูลเหล่านี้เก็บโดยการใช้โปรแกรม Web Crawler และสามารถแสดงผลใน
รูปแบบของ Dashboard ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติดังตัวอย่างในรูปที่ 6.4 ส าหรับข้อมูลบันทึกการใช้งานจาก
เครื่องแม่ข่าย (Server Log) จะสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนใช้เน็ตประชารัฐเพ่ือท ากิจกรรมใด
หรือมีวัตถุประสงศ์การใช้งานอย่างไร โดยข้อมูลบันทึกนี้เป็นข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานจริง และสามารถถูกจัด
กลุ่มวิเคราะห์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น ช่วงเวลาที่เข้าใช้เน็ตประชารัฐ หรือพ้ืนที่ที่เข้าใช้งาน เป็นต้น     
ดังตัวอย่างในรูปที ่6.4 

ส าหรับประเด็น 4) บริการอ่ืนๆ ที่ประชาชนอยากให้มีผ่านทางเน็ตประชารัฐ เช่น การฝึกอบรม
เกี่ยวกับใช้เน็ตส าหรับการค้าขาย 5) ค่าบริการที่เหมาะสมส าหรับการต่อเน็ตประชารัฐเข้าบ้านโดยตรง      
เป็นข้อมูลที่ไม่พบในสื่อสังคมออนไลน์และบันทึกการใช้งานจากระบบแม่ข่าย จึงอาจยังจ าเป็นต้องเก็บข้อมูล
ดังกล่าวในรูปแบบของแบบสอบถาม แต่อยู่ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถออกแบบให้ใน
ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากเน็ตประชารัฐ จะมีแบบสอบถามสั้นๆ ให้ผู้ใช้ตอบก่อนการใช้งาน    
โดยการตอบค าถามสามารถออกแบบการสุ่มข้อถาม 4-5 ค าถามจาก 20 ค าถามที่ต้องการทราบข้อมูล      
และอาจใช้เทคโนโลยี AI เขามาช่วยในการเลือกค าถามที่เหมาะสมกับผู้ตอบ จากการด าเนินการดังกล่าวใน
เบื้องต้นของการศึกษาพบว่าในข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยวิธีเดิมมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันกับข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในแพลตฟอร์มจากกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

   

                  
รูปที่ 6.4 ตัวอย่าง Dashboard และ ไฟล์บันทึกการใช้งาน 

6.3 การจัดท าเครื่องมือประเมินช่วยคัดกรองผู้กระท าผิดที่มีโอกาสย้อนกลับไปกระท าผิดซ้ า 
กระทรวงยุติธรรมเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์ข้อมูลโดยเฉพาะการน าผลของการวิเคราะห์

ข้อมูลมาพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยในเบื้องต้น กระทรวงยุติธรรมมีความร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการก าหนดโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์คัดเลือก
ข้อมูลในเบื้องต้นส าหรับการจัดท าโจทย์ และเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่งผลของการก าหนด
โจทย์คือ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ช่วยคัดกรองผู้กระท าผิดซ้ า  

ในเบื้องต้นได้มีการศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักของ 3 หน่วยงาน คือ กรมราชทัณฑ์ กรมคุม
ประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยท า Exploratory Data Analysis และสร้างเป็น 

ภาพ Dashboard สรุปการวเิคราะห์อารมณ์/ความรูส้ึก 

(Sentimental analysis) ของข้อความจากภาษาทีเ่ขียน 

ภาพตัวอยา่ง บันทึกการใช้งานจากเครื่องแม่ข่ายผู้ให้บริการ 
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Dashboard เพ่ือดูการกระจายตัวของข้อมูลผู้กระท าผิดซ้ า จากนั้นกระทรวงยุติธรรมได้ท าการรวบรวมข้อมูล
จากเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมเพ่ิอเสริมกับข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก ตัวอย่างเช่น 

 แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง จัดท าประวัติ เพ่ือจ าแนกระดับความเสี่ยงต่อการกระท าผิด
ซ้ า โดยแบบสอบถามนี้ถูกใช้เก็บข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะ/พินิจ การจ าแนก/วิเคราะห์เพ่ือ
พัฒนาพฤตินิสัย และ การกลับเข้าสู่สังคม 

 แบบส ารวจสภาวะจิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรม ซึ่งถูกใช้ในขึ้นตอนการสืบเสาะ/พินิจ 

 แบบสัมภาษณ์เพ่ือติดตามการพัฒนาสภาวะ ซึ่งถูกใช้เก็บข้อมูลด้านการพัฒนาสภาวะในขั้นตอน
การจ าแนก/วิเคราะห์เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยเป็นระยะหลังการพิจารณาคดี 

 แบบสอบถามข้อมูลของผู้กระท าความผิด เช่น ประวัติการกระท าผิด ประวัติการใช้สารเสพติด
และการบ าบัดรักษา ภูมิหลังทางครอบครัว ประวัติการศึกษาและอาชีพ ประวัติการใช้ความ
รุนแรง สภาวะทางจิตและพฤติกรรม ชุมชนและสภาพแวดล้อม การคบเพ่ือน ฯลฯ โดยข้อมูลใน
ส่วนนี้สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพ่ือระบุกรณีที่ผู้กระท าผิดย้อนกลับ
เข้ามาในระบบหลังการปล่อยตัว 

 หน่วยงานในกลุ่มพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรมได้วางแผนที่จะน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือ
จัดท าโมเดลพยากรณ์ 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
ส่วนที่ 1 เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการช่วยคัดกรองกลุ่มผู้มีโอกาสย้อนกลับไปกระท าผิด 

เป็นการสร้างโมเดลส าหรับการวิเคราะห์เชิงท านาย เพ่ือใช้ในการคัดกรองผู้ กระท าผิดที่มีโอกาส
กระท าผิดซ้ า หนีการคุมประพฤติ หรือฝุาฝืนกฏการภาคทัณฑ์  โดยในเบื้องต้นใช้ทฤษฎีทางด้านสถิติ
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างโมเดลพ้ืนฐานที่สามารถคัดกรองแบ่งกลุ่มผู้กระท าผิด ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มความ   
เสี่ยงต่ า ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง (ในลักษณะเดียวกับการท า Credit Scoring ของธนาคาร)   
ซึ่งการแบ่งกลุ่มในลักษณะนี้จะสามารถช่วยในการออกแบบวิธีการคุมประพฤติที่แตกต่างกันส าหรับนักโทษ  
แต่ละกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล คุมประพฤติ และฟ้ืนฟู ผู้กระท าผิดได้ 

โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมานักสังคมศาสตร์ได้เริ่มศึกษาและสร้างเครื่องมือวิจัยเพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงการกระท าผิดซ้ า เครื่องมือเหล่านั้นได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ  
แคนาดาดังน าเสนอในบทความเรื่อง “Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and 
Rehabilitation”  โดย Andrew and Bonta ซึ่งจุดหลักที่เพ่ิมประสิทธิผลในการท านายคือการดึงเอา 
Dynamic Risk Factor เข้ามาใช้ประกอบการสร้างโมเดล  

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างโมเดลเชิงคณิตศาสตร์จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 

 Static Factors เช่น ประเภทการกระท าผิด อายุปัจจุบัน อายุเมื่อถูกจับครั้งแรก ประวัติการ
มีงานท า ประวัติการกระท าผิด ฯลฯ 

 Dynamic Factors เช่น เจตคติ (Attitude) กลุ่มเพ่ือนที่คบ สารเสพติดที่ใช้ บุคลิกในมิติด้าน
การต่อต้านสังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่มเติมและประเมินคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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 Real-time Data เช่น พฤติกรรม และสถานที่ม่ัวสุม ในเวลาปัจจุบัน  
ในปัจจุบันกลุ่มงานด้านพฤตินิสัยมีข้อมูลบางส่วนใน 2 หมวดแรกแล้ว โดยมีความน่าจะเป็นที่สามารถ

ทดสอบการสร้างโมเดลคณิตศาสตร์เพ่ือน าร่องได้ จากนั้นค่อยเริ่มประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 3  
ส่วนที่ 2 การใช้ระบบ Recommender เพ่ือแนะน าโครงการฟ้ืนฟูพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าผิด
ส่วนบุคคล 

สร้างโมเดลส าหรับการวิเคราะห์เชิงท านายเพ่ือใช้ในการคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือแทรกแซง 
(Intervention) แนวโน้มการกระท าผิดซ้ า โดยพิจารณาลักษณะและความต้องการของแต่ละบุคคล ในเบื้องต้น
ทฤษฎีทางด้านสถิติและความน่าจะเป็น จะถูกประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างระบบ Recommender ในลักษณะ
เดียวกับระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ ระบบ Recommender จะถูกสร้างและฝึก (Build and 
Train) จากพฤติกรรมหลังจากร่วมโครงการฟ้ืนฟูของผู้กระท าผิดในอดีต โดยจัดกลุ่มตามลักษณะนิสัยและเจต
คติ จากนั้นเมื่อมีผู้กระท าผิดรายใหม่เข้ามาในระบบ โมเดล Recommender จะสามารถเลือกโครงการฟ้ืนฟู 
ที่เหมาะสมจากข้อมูล รูปแบบ (Pattern) ที่มีอยู่โดยดูจากความคล้ายคลึงได้ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างระบบ 
recommender จะรวมถึง ประวัติการกระท าผิด สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย การเข้าร่วมหรือความเกี่ยวเนื่อง
กับกลุ่มมิจฉาชีพ กลุ่มเพ่ือน และ ข้อมูลความเสี่ยงในการกระท าความผิดซ้ า (Credit Score) ฯลฯ 

6.4 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเบิกจ่ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมเจรจากับส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 

(สกส.) ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเบิกจ่ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล เพ่ือ ให้กระทรวงสาธารณสุข
สามารถน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปช่วยในการวางแผนงานและด าเนินการในส่วนที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์เป็นการน าศาสตร์ทางด้าน AI มาใช้เพ่ือหาโมเดลที่เหมาะสมเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบประกันสุขภาพ เช่น สกส. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานประกันสังคม สามารถน าโมเดลดังกล่าวไปใช้พัฒนางานในมิติต่างๆ ได้ เช่น ใช้ในการประเมิน
งบประมาณกองทุนและการเบิกจ่ายตามพ้ืนที่ ใช้เพ่ือท านายหรือพยากรณ์โรคที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ปุวยเดิม 
ใช้เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรบุคคล สถานที่ และรถพยาบาลได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น         
โดยปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการด าเนินการวิเคราะห์สร้างมโนภาพข้อมูล 
เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลค้นหาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แอบแฝงอยู่และพัฒนาให้เป็นแบบจ าลองข้อมูลเพ่ือ
การพยากรณ ์โดยโมเดลที่ได้จะสามารถผลักดันให้ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถไปถึงหรือเหนือกว่าระบบประกันสุขภาพในมาตรฐานสากล 

ปัจจุบันคนไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล โดยสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ 
3 ระบบ คือ 1) สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 2) สิทธิประกันสังคม และ 3) สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ 30 บาท โดยองค์กรที่ก ากับดูแลแต่ละระบบมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่า
รักษาการพยาบาล ได้แก่ 1) กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังดูแลค่าเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
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ของข้าราชการ 2) ส านักงานประกันสังคมดูแลการเบิกจจ่ายสิทธิประกันสังคม และ 3) สปสช. ดูแลสิทธิ
ประกันสุขภาพ โดยการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้สิทธิทั้ง 3 สิทธิ  ซึ่งส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพเป็น
หน่วยงานกลางที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้สิทธิทั้ง 3 ประเภท แต่ในปัจจุบัน สกส. มีความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง
และส านักงานประกันสังคมในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในโครงการ
จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก สกส. (กรมบัญชีกลาง และส านักงานประกันสังคม) มาใช้ในการวิเคราะห์เป็นหลัก 
นอกจากนั้นจะขอความร่วมมือขอใช้ข้อมูลจาก สปสช. เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วนมาร่วมในการวิเคราะห์ใน
ครั้งนี้ด้วย โดยข้อมูลที่น ามาใช้คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ข้อมูลแจ้งค่า
รักษาพยาบาลของประกันสังคม ข้อมูลรายละเอียดธุรกรรมค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลตรวจรักษา ข้อมูลการท า
หัตถการ ข้อมูลการวินิจฉัย เป็นต้น 

6.5 การศึกษาปัจจัยเพื่อท านายระดับความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตรวัย 0-3 ขวบ 
กรณีศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ทั้งหมด 5 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบโจทย์การท านายระดับความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตรวัย 
0-3 ปี โดยการบูรณาการข้อมูล 

 โดยน าข้อมูลของเด็กจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น การได้รับวิตามิน การได้รับการตรวจไทรอยด์ 
การเข้ารับการตรวจครรภ์ ความถี่ในการพบแพทย์ ระดับพัฒนาการ ฯลฯ เป็นต้น มาท าการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค Cluster Analysis  เพ่ือจัดกลุ่มเด็กตามคุณภาพการเลี้ยงดู โดยจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับ
การเลี้ยงดูในระดับดี กลุ่มที่ได้รับการเลี้ยงดูระดับปานกลาง และกลุ่มที่ได้รับการเลี้ยงดูระดับที่ควรได้รับ
ค าแนะน า จากนั้นน าข้อมูลของเด็กจับคู่กับข้อมูลของบิดามารดา โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการของ       
5 กระทรวง เช่น ข้อมูลสุขภาพพ่อและแม่ ข้อมูลด้านสถานะทางเศรษฐกิจ การรับเงินกู้ ระดับการศึกษา     
เป็นต้น เพ่ือท าการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) สร้างสูตรส าหรับคัดกรองพ่อและแม่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้
มีคุณภาพที่ดีได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถท านายปัญหาการเลี้ยงดูของพ่อและแม่รายใหม่ได้ตั้งแต่      
วันคลอด เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกับ
พ่อและแม่ เพ่ือให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และพร้อมส าหรับก้าวเข้าสู่เยาวชนที่ดีในอนาคตได้ 

6.6 การวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว  
 กรณีศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือใช้น ามาใช้วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว ในกรณีศึกษานี้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก TripAdvisor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
อันดับ 1 ของโลก โดยเน้นความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีผู้ให้ความคิดเห็นใน TripAdvisor.com มากที่สุด โดยมีการน าข้อมูล ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวมาท าการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Descriptive Statistics, Spatial Analytics และ Sentiment Analytics  
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ คือ ท าให้ทราบแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมทั้ งสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยม หรือสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวหนาแน่น 

6.7 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บภาษี 
เป็นการด าเนินการร่วมกับกรมสรรพากรในการจัดล าดับกรณีการตรวจสอบการจ่ายภาษี ซึ่งโจทย์

ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองในการพยากรณ์รายรับของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และพัฒนาระดับการจ่ายภาษีมาตรฐาน 
(benchmarks) ตามประเภทธุรกิจ จากนั้นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการเรียนรู้ของเครื่องจะถูกใช้
ในการท านายรายรับเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับรายรับที่ธุรกิจได้รายงานแก่กรมสรรพากร หากธุรกิจใดมีโอกาส
สูงที่จะมีรายงานรายรับต่ ากว่าความเป็นจริงมาก โดยพิจารณาจากธุรกิจที่เป็นค่าผิดปกติ (Outlier) จากระดับ
มาตรฐานข้างต้น ระบบจะสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
เช่น ข้อมูลภาษีเงินได้ ภาษีการขาย  ข้อมูลรายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ข้อมูล
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 

6.8 การวิเคราะห์รูปแบบภูมิอากาศเพื่อการวางแผนของท่าอากาศยาน 
กรมอุตุนิยมวิทยาภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดท ากรณีศึกษาการบูรณาการ

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาพอากาศที่มีอยู่ ได้แก่ 1) ข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์/ทิศทางลม/ความกดอากาศ 
2) ข้อมูลสภาพทัศนวิสัย 3) ข้อมูลปริมาณเมฆ 4) ข้อมูลลักษณะอากาศปัจจุบัน 5) มาท าการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค Cluster Analysis อุตุนิยมวิทยา ในพ้ืนที่น าร่อง จ.สุโขทัย เพ่ือหารูปแบบการจัดกลุ่มของภูมิอากาศ   
ซึ่งท าให้พบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถใช้ในการวางแผนด้าน
การบริหารความเสี่ยงเรื่องการบิน และใช้ในการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ   
ที่เปลี่ยนไปได ้

6.9 การจัดท าแพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ “Digital Transformation ตาม
มาตรฐาน” OECD (Digital Economy Outlook) 

เนื่องจากประเทศไทยมีความร่วมมือกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ในประเด็นการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและปฏิรูปประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือสอดรับกับเปูาหมายการพัฒนาของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในการด าเนินการตามกรอบความร่วมมือดังกล่าวประเทศ
ไทยโดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะด าเนินกิจกรรมความร่วมมือเพ่ือ
ศึกษาบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Thailand Digital Economy Outlook)  ใน 6 มิติหลัก 
คือ การเข้าถึง การใช้นวัตกรรม การท างาน สังคม ความเชื่อมั่น และการเปิดตลาด โดยผลการวิเคราะห์
สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค
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ต่อไปได้ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ Digital Transformation ให้ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ  

การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิตินั้น อาจมีความหลากหลายของแหล่งที่มา 
และความหลากหลายของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเป็นการสร้างแพลตฟอร์มในการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ 
Dashboard ซึ่งการท าแพลตฟอร์มดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต้นแบบให้กับจังหวัดราชบุรี และหาก
กรณีศึกษาประสบผลส าเร็จกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะสามารถน าแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนต่อไปได้ เพ่ือให้วิธีการรวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์ Digital Transformation ที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ ก1 สรุปรายชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ที่มี Agency Data 
Center / Cloud 
กระทรวงกลาโหม 

 กองทัพไทย13 

 กองทัพบก1 

 กองทัพเรือ1 

 กองทัพอากาศ1 

กระทรวงการคลัง 

 กรมบัญชีกลาง 

 กรมศุลกากร 

 กรมสรรพสามิต  

 กรมสรรพากร 

 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 กรมท่องเที่ยว  

 สถาบันการพละศึกษา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

 กรมกิจการผู้สูงอายุ  

 กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 การเคหะแห่งชาติ  

 ส านักงานธนานุเคราะห ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 องค์การสะพานปลา 

กระทรวงคมนาคม 

 กรมการขนส่งทางบก  

 กรมทางหลวง  

 กรมทางหลวงชนบท 

 กรมท่าอากาศยาน  

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย  

 การรถไฟแห่งประเทศไทย  

 บริษัท ขนส่ง จ ากัด  

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  

 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด  

 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  

 สถาบันการบินพลเรือน  

                                                           
13กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองทพัไทย (ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม) ที่วางแผนจะจัดท า data 
center ของหน่วยงานเอง 
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กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 กรมอุตุนิยมวิทยา  

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กรมควบคุมมลพิษ  

 กรมทรัพยากรน้ า 

 

กระทรวงพลังงาน 

 กรมธุรกิจพลังงาน  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 การไฟฟูาฝาุยผลิตแห่งประเทศไทย  

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน  

กระทรวงพาณิชย ์

 กรมการคา้ต่างประเทศ 

 กรมการคา้ภายใน  

 กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย 

 กรมที่ดิน  

 การประปานครหลวง  

 การประปาส่วนภมูิภาค  

 การไฟฟูานครหลวง  

 การไฟฟูาส่วนภูมภิาค  

 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงยุติธรรม 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ  

กระทรวงแรงงาน 

 กรมการจดัหางาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน)  

 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
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กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมควบคุมโรค  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 กรมอนามัย  

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

 บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) 

 ส านักงบประมาณ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

หน่วยงาน/องค์กรอิสระ และอื่นๆ 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  

 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 ส านักงานศาลยุติธรรม  
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เอกสารแนบ ก2 สรุปจ านวนหน่วยงานที่จะร่วมใช้คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) 
สังกัดหน่วยงาน จ านวน

หน่วยงานที่จะ
ร่วมใช้คลาวด์

ระดับกระทรวง 

จ านวน
หน่วยงานใน

สังกัด 

เปอร์เซนต์ของ
หน่วยงานที่จะร่วมใช้
คลาวด์ระดับกระทรวง 

กระทรวงกลาโหม2 4 8 50% 
กระทรวงการคลัง3 14 19 74% 
กระทรวงการต่างประเทศ4  13 13 100% 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 7 71% 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 9 44% 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 22 95% 
กระทรวงคมนาคม 10 22 45% 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4 9 44% 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  14 16 88% 
กระทรวงพลังงาน 4 9 44% 
กระทรวงพาณิชย์ 10 13 77% 
กระทรวงมหาดไทย 6 12 50% 
กระทรวงยุติธรรม 14 16 88% 
กระทรวงแรงงาน  5 6 83% 
กระทรวงวัฒนธรรม5 9 9 100% 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 15 60% 
กระทรวงศึกษาธิการ6  12 12 100% 
กระทรวงสาธารณสุข 7 11 64% 
กระทรวงอุตสาหกรรม  17 19 89% 
ส านักนายกรัฐมนตรี7 3 26 85% 
รวม 1851 2731 75% 

ข้อสังเกต: 

1. สถานะปัจจุบัน ได้มีการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานแล้ว 159 หน่วยงานจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ (รวม

หน่วยงานอิสระ) ซึ่งได้รวมถึงส านักงานปลัดจากทุกกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการออกแบบ

สถาปัตยกรรมระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ได้อนุมานหน่วยงานบางส่วนว่าจะร่วมใช้คลาวด์ระดับกระทรวง     
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ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลยืนยันในภายหลัง ส าหรับจ านวนหน่วยงานทั้งหมดใน 20 สังกัด ได้มีการ

รวบรวมจากเว็บไซต์ของแต่ละสังกัดโดยตรงเพื่อความครบถ้วนและทันสมัย 

2. จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม นับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เสมือนเป็นกรม 

เพ่ือจุดประสงค์ในการนับจ านวน Agency Data center / Cloud เนื่องจากเหล่าทัพมีข้อมูลชั้นความลับสูง      

จึงประสงค์จะดูแลดาต้าเซนเตอร์เอง 

3. จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ไม่รวมการพิจารณาธนาคารต่างๆ ในสังกัดกระทรวง 

4. กระทรวงต่างประเทศ มีแผนจะใช้ระบบคลาวด์ผสม มีดาต้าเซนเตอร์และระบบคลาวด์ โดยส านักงานปลัด

จะให้บริการทุกหน่วยงานในสังกัด 

5. กระทรวงวัฒนธรรม มีแผนจะใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ  

6. กระทรวงศึกษาธิการ มีแผนจะสร้างระบบคลาวด์ผสม มีดาต้าเซนเตอร์และระบบคลาวด์ส่วนตัวและมี

บางส่วนเชื่อมต่อไปยังคลาวด์สาธารณะ โดยส่วนกลางจะให้บริการทุกหน่วยงานในสังกัด 

7. ส านักนายกรัฐมนตรี วางแผนจะจัดท าคลาวด์ระดับกระทรวงส าหรับส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรีเท่านั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และ

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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เอกสารแนบ ข แนวทางปฏิบัติทางเทคโนโลยีส าหรับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
พร้อมใช้งาน 

เอกสารแนบฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติในการแปลงข้อมูลในรูปแบบ CSV (ย่อมาจาก Comma-

Separated Values) ให้อยู่ในรูปแบบ XML (ย่อมาจาก Extensible Markup Language) และ JSON (ย่อมา

จาก JavaScript Object Notation) ที่พร้อมส าหรับการน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาเป็น

โปรแกรมพร้อมใช้งานผ่าน Web/Mobile Applications หรือการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics                   

โดยเอกสารฉบับนี้มีที่มาจากผลการส ารวจที่พบว่าข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ         

ที่หลากหลาย แต่สามารถแปลงออกมา (Export) ให้ในรูปแบบ CSV ได้เป็นอย่างต่ า ดังนั้นแนวทางปฏิบัติ         

จึงตั้งต้นด้วยการที่ข้อมูลในรูปแบบ CSV ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่มีมาตรฐานพร้อมน าไปใช้งานมากขึ้น 

ได้แก่ XML หรือ JSON ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้งานได้สะดวก และ          

ที่ส าคัญคือ มีข้ันตอนการแปลงข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมส าหรับการน าไปปฏิบัติใช้และเชื่อถือได้ 

วิธีการแปลงข้อมูลเป็น JSON และ XML ในเอกสารฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่  

1. การแปลงด้วยเครื่องมือออนไลน์ : เหมาะส าหรับข้อมูลที่ไม่ต้องการความปลอดภัยสูง และจ านวน           

ไม่มากนัก สามารถแปลงข้อมูลไดอ้ย่างรวดเร็วทั้งยังไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง   

2. การแปลงด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง : เหมาะส าหรับข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง                      

มีขั้นตอนที่เยอะกว่าการใช้เครื่องมือออนไลน์ เครื่องมือที่เอกสารฉบับนี้แนะน าคือ Openrefine             

ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source ที่ได้รับการยอมรับจาก European Open Data Portal 

https://www.europeandataportal.eu  ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ Openrefine ส าหรับ

ระบบปฏิบัติการต่างๆได้จาก http://openrefine.org/download.html จากนั้นท าการติดตั้ง           

ตามข้ันตอนที่ระบุในเว็บไซต์ดังกล่าว 

ข.1. วิธีการแปลงข้อมูลจาก CSV เป็น JSON 

ข.1.1 การแปลงข้อมูลเครื่องมือออนไลน์ สามารถเลือกได้ 2 วิธีดังนี้ 

 กรณีข้อมูลถูกเก็บอยู่ในเครื่องอย่างเดียว สามารถแปลงข้อมูลผ่าน URL: https://www.csvjson.com/ 

csv2json โดยผู้ใช้งานต้องอับโหลดไฟล์ CSV โดยคลิก “Select a file..” จากนั้นคลิกปุุม “Convert” 

ระบบจะแปลงข้อมูลในรูปแบบ CSV ไปยัง JSON โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิก “Download” เพ่ือ           

เก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 กรณีมีข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่บนคลาวด์ สามารถแปลงข้อมูลผ่าน URL: https://codebeautify.org/csv-

to-json-converter  โดยผู้ใชง้านต้องอับโหลดไฟล์ CSV โดยคลิก “Browse” หรือคลิก “Load Url” 

https://www.europeandataportal.eu/en/resources/training-companion/cleaning-open-data
http://openrefine.org/download.html
https://www.csvjson.com/csv2json
https://codebeautify.org/csv-to-json-converter
https://codebeautify.org/csv-to-json-converter
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ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลาวด์ จากนั้นคลิกปุุม “CSV to JSON” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง 

JSON โดยอัตโนมัติจากนั้นผู้ใช้งานคลิก “Download” เพ่ือเก็บไฟล์ JSON ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 

ข.1.2 การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง สามารถใช้ Openrefine 3.0 ตามขั้นตอนดังนี้ 

 ดับเบ้ิลคลิกเพ่ือเปิด Openrefine   

 
 เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการแปลง  

 
 คลิก Create project  
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 คลิก Templating  

 
 

 

 การเปลี่ยน Template จาก CSV ไปเป็น JSON นั้น ผู้ใช้ต้องท าการแก้ไข Prefix และ Suffix โดย 

Prefix จะอยู่ในรูปแบบ “ [ ” และSuffix จะอยู่ในรูปแบบ “ ] ” ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถใช้ Row 

template เป็นค่า default ได ้
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 เมื่อแก้ไขเสร็จคลิก “Export”เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ 

ข.2 วิธีการแปลงข้อมูลจาก CSV เป็น XML 

ข.2.1 การแปลงข้อมูลเครื่องมือออนไลน์ สามารถเลือกได้ 2 วิธีดังนี้  

 แปลงข้อมูลผ่าน URL: http://convertcsv.com/csv-to-xml.htm  ผู้ใช้งานต้องอัปโหลดไฟล์ CSV 

โดยคลิก “Choose File” หรือคลิก “Enter URL” ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลาวด์ จากนั้นคลิกปุุม 

“Convert CSV to XML” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง XML โดยอัตโนมัติจากนั้น

ผู้ใช้งานคลิก “Download” เพ่ือเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป  

 แปลงข้อมูลผ่าน URL: https://codebeautify.org/csv-to-xml-converter ผู้ใช้งานต้องอัปโหลด

ไฟล์ CSV โดยคลิก “Browse” หรือคลิก “Load Url” ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลาวด์ จากนั้นคลิกปุุม 

“CSV to XML” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง XML โดยอัตโนมัติจากนั้นผู้ใช้งานคลิก 

“Download” เพ่ือเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

ข.2.2 การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง สามารถใช้ Openrefine 3.0 ตามข้ันตอนดังนี้ 

 ดับเบ้ิลคลิกเพ่ือเปิด Openrefine  

 เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการแปลง  

 คลิก Create project ตามด้วย Export 

 คลิก Templating  

 เพ่ิม Prefix, Row Template และ Suffix ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

http://convertcsv.com/csv-to-xml.htm
https://codebeautify.org/csv-to-xml-converter
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ข้อมูลที่ถูกเก็บเป็น XML โดยปกติจะมีรูปแบบดังนี้ 
<row> 

<ชื่อ Attribute1> ค่าของ Attribute1 </ชื่อ Attribute1> 
    <ชื่อ Attribute2> ค่าของ Attribute2 </ชื่อ Attribute 2> 
    <ชื่อ Attribute3> ค่าของ Attribute3 </ชื่อ Attribute3> 
</row> 
ตัวอย่างเช่น 
<food> 

<name> Belgian Waffles </name> 
<price> $5.95 </price> 
<description> Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple 

syrup 
</description> 
<calories> 650 </calories> 

</food> 
โดยความหมายของตัวอย่างนี้คือข้อมูลอาหาร (food) ถูกเก็บในรูปแบบของ XML และมี Attribute 
สี่ชนิดคือ  

name มีค่า Belgian Waffles  
price มีค่า $5.95 
description มีค่า Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple 
syrup  
calories มีค่า 650 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแปลงข้อมูล CSV เป็น XML โดยใช้ Openrefine ซึ่งโปรแกรมจะอ่านค่า  
{{cells ["ชื่อ Attribute1"].value }} เป็นค่าของ Attribute นั้นๆ ในขั้นตอนการเขียน row 
template ดังนั้นจากตัวอย่างผู้ใช้งานสามารถเขียน row template ได้ดังนี้ 
<food> 

<name> {{cells["name"].value}} </name> 
<price> {{cells["price"].value}} </price> 
<description> {{cells["description"].value}} </description> 
<calories> {{cells["calories"].value}} </calories> 

</food> 

 จากนั้นคลิก Export เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  
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ข.3 ขั้นตอนหลังจากการแปลงไฟล์เป็น JSON และ XML เพื่อน าไปสู่การต่อยอดใช้งาน 

 
แผนภาพแสดงขั้นตอนหลังจากแปลงไฟล์เป็น JSON และ XML เพ่ือน าไปสู่การต่อยอดใช้งาน                                  

ใน Web/Mobile App หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) โดยสามารถเลือกใช้งานจากข้อมูลในรูปแบบ 

XML/JSON ได้โดยตรงหรือแปลงเป็นรูปแบบของ RDF / Linked RDF ก่อน 

Data (CSV) 

XML/JSON 

Customize, 
Prioritize 

Web/Mobile App Analytics 

RDF/ 
Linked RDF 

1 

2 

A B 

3 



 

 

 
 (ร�าง) กรอบการวิเคราะห�ข�อมูลขนาดใหญ�ภาครัฐ (Government Big Data Analytics Framework) 

ฉบับพิมพ�คร้ังที่ 1 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

ควรปรับปรุงในเร่ือง
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ขอแก�ไขเน้ือหา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
ควรเพ่ิมเติมเน้ือหา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

(กรณีท่ีกรอกข�อมูลไม�เพียงพอให�เขียนเพิ่มเติมในกระดาษเปล�าแนบมาพร�อมเอกสารน้ีหรือส�งความเห็นมาท่ี deinfra@onde.go.th) 
จาก (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................................. 
หน�วยงาน/บริษัท............................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท:.......................................................โทรสาร.....................................................อีเมล............................................................ 
 
(คณะกรรมการออกแบบสถาป<ตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข�อมูลภาครัฐ ภายใต�คณะกรรมการการขับเคล่ือนการดําเนิน
นโยบายเพ่ือใช�ประโยชน:ข�อมูลขนาดใหญ�ฯ ขอขอบพระคุณล�วงหน�ามา ณ ท่ีนี้ )  
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