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แนวคิดสําหรับการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big data) ภาครัฐ
บทนํา
ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอยางรวดเร็ว อุปกรณดิจิทัลตางๆทีที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
มีจํานวนมากขึ้น และไดเขามามีสวนสําคัญกับการใชชีวิตประจําวันของผูคนการปฏิ
นการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นของผูคน
ผานอุปกรณดิจิทัลตางๆ เหลานี้ทัท้ังในขณะที่ทํางานและในขณะที่ใชชีวิตประจําวันไดกอใหเกิดขอมูลจํานวน
มหาศาลขึ้น เชน เอกสารที่เกิดขึ้นจากการทํางาน การขออนุญาตต
าต างๆ ภาพถาย วีดีโโออ ขอมูลการโตตอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน (Social
al Network)
Network ไลน(Line) ทวิตเตอร(Twitter) เฟซบุก(Facebook
Facebook) รวมถึงขอมูล
จากเซ็นเซอร เชน สภาพอากาศ สภาพการจราจร เปนตน

ภาพที่ 1 การเติบโตของอุปกรณดิจิทัลและขนาดของขอมูล
ในอดีตการนําขอมูลตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะขอมูลไมมีโครงสราง (unstructured
unstructured data) มาใช
ประโยชนเปนเรื่องที่ทําไดยาก อยางไรก็ดี จํานวนขอมูลที่เพิ่มขึ้น และความก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการ
จัดการและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญทําใหใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ
และเอกชนเริ่มเห็นความจําเปนและ
ประโยชนจากการใชงานของขอมูลขนาดใหญ
ขนาด (Big Data)
ในสวนของภาครัฐ รัฐบาลของหลายประเทศไดเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการนําขอมูลขนาดใหญ
มาใชใหเกิดประโยชนกับประเทศ จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนแมบทออกมาอยางชัดเจน
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รัฐบาลไทยไดมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนการดําเนินการในเรื่องการจัดการขอมูลขนาดใหญเชนกัน โดยได
กําหนดใหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผน
Thailand 4.0 โมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
อยางไรก็ดี การขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญภาครัฐที่ผานมายังไมมีความชัดเจนมากนักใน
ประเด็นตางๆ เชน ขอมูลขนาดใหญคืออะไร หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจําเปนตองมีขอมูลขนาดใหญ
หรือไม ขอมูลขนาดใหญจะเขามาชวยในการตัดสินใจไดอยางไร ศักยภาพและสมรรถนะที่จําเปนของหนวยงาน
ภาครัฐสําหรับการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญมีอะไรบาง รัฐบาลจะมีความสามารถในการสนับสนุน
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนนโยบาย “ขอมูลขนาดใหญ” หรือไม อยางไร เปนตน คณะผูศึกษาเห็นวา ประเด็น
การขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญภาครัฐเปนประเด็นที่สําคัญและควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนที่
เหมาะสม จึงไดทําการศึกษาเรื่องนี้ขึ้น เพื่อ
1. ทบทวนความหมายของคําวาขอมูลขนาดใหญ หรือ บิ๊กดาตา (big data)
2. ทบทวนการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จและนาสนใจ
3. วิเคราะหการดําเนินงานดานขอมูลสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐที่ผานมา ปญหาและสาเหตุในการ
ขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญภาครัฐ
4. จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญภาครัฐ
วิธีการศึกษาและขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ประเภทเอกสาร งานวิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และขอมูล ขนาดใหญ ทั้งของภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และเอกชน ตลอดจน
ตัว อย างการดํ าเนิน งานด านขอมูล ขนาดใหญที่ป ระสบความสํ าเร็ จ ของหน ว ยงานและองคกรต างๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
2. จัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยอาศัยแบบสอบถาม เพื่อสํารวจ สภาพปจจุบัน นโยบายของหนวยงานวิธี
ดําเนินงานการแกปญหาการจัดการขอมูลทั่วไป และการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญของภาครัฐ โดย
แบบสอบถามทุกขอเปนคําถามแบบปลายเปด ดําเนินการเก็บขอมูลจากหนวยงานระดับกรม 35 หนวยงานซึ่ง
เปนหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับ การอบรม นบส. 2 รุนที่ 10 ผูต อบแบบสอบถามเปนผูรับผิดชอบงาน
สารสนเทศของหนวยงาน
3. จัดประชุมระดมสมอง ของคณะผูศึกษาซึ่งไดแกผูบริหารระดับรองอธิบดี จํานวน 35 คน จํานวน
3 ครั้ง เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญของภาครัฐ
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ภาพที่ 2 ขอมูลภาพรวมจากผลการสํารวจจาก 35 หนวยงาน
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ขอมูลขนาดใหญ หรือ บิ๊กดาตา
แม คํ า ว า ข อ มู ล ขนาดใหญ ห รื อ บิ๊ ก ดาต า จะเป น คํ า ที่ ก ล า วถึ ง กั น อย า งกว า งขวางในป จ จุ บั น
แตความหมายของคําวา “ขอมูลขนาดใหญ” ยังคงเปนที่ไมเขาใจของผูปฏิบัติเปนจํานวนมาก นิยามของขอมูล
ขนาดใหญที่มักเปนที่ย อมรับกันคือ ขอมูลที่มีขนาดใหญ (large volume) ที่มีความซับซอนหลากหลาย
(variety) และความเร็วสูง (high velocity) ซึ่งตองอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัยในการจัดเก็บ
สงตอ จัดการ และวิเคราะห
คุณลักษณะของขอมูลขนาดใหญ
ขอมูลขนาดใหญมักจะถูกกําหนดดวย 3 ปจจัย ไดแก
1. ขนาด (volume) หมายถึง ขอมูลในปริมาณมหาศาลที่รวบรวมจากแหลงขอมูลหลากหลายแหลง
และหลากหลายประเภท ขนาด เทระไบต (terabyte) และกลายเปนเพตะไบต (petabyte) หรือเอกซะไบต
(exabyte) ซึ่งมีอัตราการเติบ โตในอัตรากาวหนา (exponential) เมื่อเทียบกับ เวลาที่ผานไป ทําใหร ะบบ
ฐานขอมูลที่ใชงานกันอยูไมสามารถประมวลผลไดและจําเปนตองใช data lake และโปรแกรมฮาดูป
(Hadoop) ทํางานประสานกันในการบริหารจัดการขอมูล
2. ความหลากหลาย (variety) ซึ่งไมไดมีเพียงความหลากหลายของแหลงขอมูลหากแตยังรวมถึง
ลักษณะรูปแบบของขอมูลที่แตกตางกันไปอันเนื่องมาจากแหลงขอมูลที่ตางประเภทกันจากขอมูลเดิม ขอมูล
เอกสาร ขอมูลจากการทํางานบนอินเทอรเน็ต ขอมูลจากเครื่องสงสัญญาณอารเอฟไอดี (radio frequency
identification,RFID) จีพีเอส (geographic positioning system, GPS) ขอมูลทางการเงิน การใชสื่อสังคม
ออนไลน (social media) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระบบเซ็นเซอรและมาตรวัดตางๆ (sensor
system) มาตรวั ด ต า งๆ ที่ บั น ทึก ข อ มู ล แบบทั น ที ภาพเคลื่ อ นไหว (video) และเสี ย ง (audio) เป น ต น
ลักษณะของขอมูลมีทั้งลักษณะที่มีโครงสราง (structure) ชัดเจนที่สามารถประมวลผลไดดวยวิธีการเดิมไป
จนถึงขอมูลที่ไมเปนโครงสราง (unstructured) ซึ่งมีปริมาณประมาณรอยละ 80 ถึงรอยละ 85 ของขอมูล
ทั้งหมดในองคกรหรือหนวยงานตางๆ และมีแนวโนมที่จะเติบโตเร็วกวาขอมูลที่มีโครงสราง
3. ความรวดเร็ว (velocity) หมายถึง ขอมูลเกิดขึ้น ไดรับการจัดการ และนําถูกไปใชอยางรวดเร็ว
เชน ขอมูลที่เกิดจากอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ตัวรับรู มาตรวัด ฯลฯ เหลานี้สามารถเกิดขึ้นตลอดเวลา
รวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่กระทําไดอยางทันที (real-time)
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ภาพที่ 3 คุณลักษณะของขอมูลขนาดใหญ
ข อ มู ล ขนาดใหญ นี้ เ กิ ด จากการใช วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล รู ป แบบใหม รวมถึ ง การส ง ต อ การดู แ ล
การแลกเปลี่ยน การเรียกดูขอมูลการวิเคราะห การแสดงขอมูล และการปกปองขอมูลที่พัฒนาไปตามความ
เปลี่ ย นแปลงของเครื อ ข า ยการสื่ อ สารและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี รู ป แบบที่ ไ ม มี โ ครงสร า งหรื อ
กึ่งโครงสรางซึ่งไมสามารถอยูในระบบฐานขอมูลที่จะจัดเก็บขอมูลได

ภาพที่ 4 กระบวนการของขอมูลเขาสูระบบ Big Data
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การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและการนําขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชนมักมีได 4 แนวทางดังนี้
1. การวิเคราะหเพื่อประเมินสถานการณปจจุบันจากวิธีการเดิมที่เรานําขอมูลในอดีตมาใชอธิบาย
ปรากฏการณในปจจุบันและพยากรณอนาคต เปลี่ยนเปนการใชขอมูลปจจุบันหรือขอมูลทันเวลา(real time)
แทน
2. การคาดการณพฤติกรรมจากการใชอินเตอรเน็ต โดยอาจนําประวัติการเขาเยี่ยมชมเว็บไชตหรือ
ประวัติการใชคําสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ตตามชวงเวลาที่จําเพาะมาใช เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
3. การคาดพยากรณจากขอมูลเชิงลึก โดยการใชเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อหา
ความสัมพันธของขอมูลในหลากหลายมิติ
4. การตรวจสอบการทุจริต เปนการดําเนินการตอยอดจากการหาความสัมพันธของขอมูลเชิงรุก
โดยสังเกตหาความผิดปกติของขอมูล เพื่อจะสามารถหาวิธีการปองกันหรือแกปญหาไดทันเวลา
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ตัวอยางการนําขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชน
เว็บไซตออนไลนชอปปง Amazon
Amazon ได นํ า ระบบการวิ เ คราะห ข อ มู ล ขนาดใหญ ม าประกอบการแนะนํ า สิ น ค า อั ต โนมั ติ
(recommendation engine) ใหแกลูกคาโดยอาศัยสถิติของการเขาชมและเลือกซื้อสินคาของผูใชงานที่มีการ
จัดเก็บ เพื่อแนะนําสินคาใหมและนําไปสูการเพิ่มยอดขาย โดยอาศัยขอมูลสถิติของลูกคา เชน การเลือกชม
สินคา ประวัติการซื้อ สินคาที่สนใจ เว็บไซตที่เขาชม เปนตน การประมวลผลนี้สามารถบอกขอมูลโดยอิงตาม
หลั กลั กษณะของลูกคา เช น เพศ อาชี พ อายุ ที่อยู ซึ่งทําให ร ะบบสามารถประมวลผลแนะนํ าสิ นคาแบบ
เฉพาะตัวที่ลูกคานาจะสนใจได
Google
Google มีการประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่สําคัญโดยอาศัยสถิติการเขาชมเว็บไซตตางๆ และการใช
search engine ของลูกคา เพื่อให Google สามารถนําเสนอโฆษณาที่เฉพาะสําหรับลูกคาแตละรายได
นอกจากนี้ Google ยังสามารถนําขอมูลอื่นๆ เชน ขอความที่ลูกคาเขียนใน Gmail เพื่อเรียนรูถึงความตองการ
ของลูกคาได จนทําใหสามารถประมวลผลหรือแนะนําการเขียนตอบโตอีเมลดวยคําพูดที่เปนเอกลักษณของ
ผูใชงานนั้นๆ ได หรือการแนะนําเสนทางการเดินทางควบคูกับการประมวลผลจราจรจากระบบดาวเทียมใน
การไปยังที่หมายของลูกคา โดยนําพิกัดของผูคนที่ใชงาน smart phone บนถนนเสนตางๆ มาเปรียบเทียบ
คํานวณวารถสามารถเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทาไหรในทิศทางใด สรางและใช algorithm ที่มีการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อวิเคราะหขอมูลเหลานี้ เชน คัดกรองขอมูลที่ไดมาจากรถประจําทางออกไป เพราะวารถประจําทาง จะตอง
หยุดรับผูโดยสารตามปายตลอดเวลา ที่อาจกอใหเกิดการคลาดเคลื่อนของขอมูล รวมถึง การเก็บขอมูลจากผู
ใหบริการเครือขายมือถือในประเทศตางๆ โดยใชเสาสัญญาณโทรศัพทหลายๆ ตน มาคํานวณหาพิกัดของ
โทรศัพทเครื่องนั้นๆ วาอยูสวนใดของผิวการจราจรนอกจากนี้ Google ยังสามารถนําการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
โรค/ภัยมาใชเพื่อการคาดพยากรณสถานการณการเกิดโรคไดอยางแมนยําอีกดวย

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบการคาดประมาณจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกของ Google
และจํานวนผูปวยไขเลือดออกของประเทศบราซิล
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สวนสนุกดิสนี่ยรีสอรท (Walt
Walt Disney World Resort)
Resort
สวนสนุกไดพัฒนา Magic Bands ซึ่งเปนสายรัดขอมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเที่ยวชม Disney
World ในออรแลนโด สหรัฐอเมริกา
กา โดยสายรัดขอมือนี้สามารถใชระบุตัวตนผูใชงานเพื่อใชแทนบัตรผานเขา
ประตู บัตรเครดิต คียการดสําหรับหองพัก การรอคิวเพื่อเขารับบริการ การลงทะเบียนเลนเครื่องเลนลวงหนา
ได และการไดรับการตอนรับดวยชื่อตามจุดตางๆ เปนตน
ระบบดังกล
งกลาวจะทําใหสามารถเก็บขอมูลของลูกคาที่เปนประโยชนได อาทิ ขอมูลประวัติการใชจาย
ขณะเที่ยวชมดิสนี่ยเวิรล การติดตามขอมูลโลเคชั่นไดแบบเรียลไทม ขอมูลประวัติของผูเขาชม ประวัติการเลน
เครื่องเลน ซึ่งสามารถนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาได ขอมูลของลูกคาดังกลาวชวยใหดิสนี่ย
สามารถนํ า มาช ว ยบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและบริ ก ารได ใ นหลายๆ ด า น เช น การจั ด สรรห อ งพั ก
รอบของเครื่องเลน รานอาหาร จุดขายของที่ระลึก และที่วางสําหรับจอดรถ เปนตน
การติดตั้งระบบดังกลาว ทําใหดิสนี่ยตองลงทุนในหลายๆ ดาน ทั้งการเทรนพนักงานกวา การติดตั้ง
Wi-Fi ใหครอบคลุมพื้นที่กวา 65 ตารางกิโลเมตรเพื่อใหเพียงพอต
งพอตอการเชื่อมตอใชงานของลูกคา รวมถึงระบบ
การประมวลผลและแสดงขอมูล
Crime Mining
Crime Mining หรือการทําเหมืองขอมูลอาชญากรรม เปนรูปแบบการวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมที่
นํ าผลลั พธ มาแสดงบนแผนที่ภู มิศาสตร โดยการกําหนดจุ ด ตํ าแหน งที่เ กิด อาชญากรรม พร อมทั้งทําการ
วิ เ คราะห ว า อาชญากรรมใดบ า งที่ มี รู ป แบบใกล เ คี ย งกั น อาทิ ข อ หา อาวุ ธ ที่ ใ ช ลั ก ษณะขอ
ษณะของคนร า ย
การวิ เ คราะห ดั ง กล า วจะทํ า ให เห็
เ ห็ น การรู
การ ป แบบ แนวโน ม และความเปลี่ ย นแปลงบริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ ข อง
อาชญากรรมที
รรมที่มีความใกลเคียงกัน ซึ่งสามารถนํนําไปวางแผนปองกันอาชญากรรมได นอกจากนี้ ยังอาจจะ
นําไปสูการระบุตัวตนของคนราย หรือเพื่อคนหาความสัมพันธของอาชญากรที่อาจกระทําผิดรวมกันเปนองคกร
หรือกระทั่งการทํานายชวงเวลา สถานที่ และลักษณะของเหยื่อของอาชญากรรมตางๆ

ภาพที่ 6 การใชงาน crime mining โดยสํานักงานตํารวจสหราชอาณาจักร
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New York State Department of Health
หนวยงานสาธารณสุขในรัฐนิวยอรกเปนหนวยงานแรกในสหรัฐอเมริกาที่ไดนําขอมูลขนาดใหญมาใช
ในการสรางฐานขอมูลแกประชาชนเพื่อแจงจํานวนเตียงวาง จํานวนคิวที่ตองรอตามเวลาจริงการใหบริการ
บานพักคนชรา เพื่อให ประชาชนสามารถเลือกที่จ ะเขาใช บริการได โดยเฉพาะในเวลาเร งด วนและจําเป น
รวมถึ งการให ป ระชาชนสามารถตรวจสอบข อมู ล เกี่ย วกั บ ร านอาหารว า มีป ระวั ติ ด า นสุ ขอนามัย อย างไร
นอกจากนี้ ยังมีการใชขอมูลจากการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในการออกนโยบาย
เกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดตอ อาทิ การใชแผนภาพทางภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชากร
ในแตละเขต เชน สภาวะน้ําหนักเกิน สภาวะเบาหวาน ของเด็กในแตละโรงเรียน และทําใหทราบไดวาเขต
พื้นที่เปนปจจัยที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับโรคอวนและโรคเบาหวานได และเปนขอมูลสําหรับหนวยงานใน
การออกนโยบายเพื่อรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพโดยเจาะจงในกลุมประชากรที่มีภาวะเสีย่ ง
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการขอมูลขนาดใหญของหนวยงานภาครัฐของรัฐบาลไทย
รัฐบาลไทยไดมีนโยบายในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยาง
ชัดเจน โดยไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดิน แผน Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
สูความสําเร็จตามเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรคือ “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะ
สูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย
และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบได
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง
รวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
แผนการปฏิรูปประเทศ
เชนเดียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศแทบทุกแผนมีการกลาวถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับปรุงระบบขอมูลใหมีความทันสมัย เชน
แผนการปฏิรูประเทศดานสาธารณสุขมีการกลาวถึง การพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัล Digital
Health Record (DHR) และการสนับสนุน Digital Transformation ของระบบบริการสุขภาพการจัดตั้ง
องคกรมหาชนทําหนาที่ National Health Data Clearing House การจัดทํา National Health IT Master
Plan การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลดานสุขภาพในระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบ electronics
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record ในคลินิกหมอครอบครัว(E-PCC) และ การลงทะเบียนชื่อแพทยคูประชาชน global medical record
(GMR) เปนตน
ในสวนของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
เพื่อการปรั บปรุงระบบการบริห ารราชการแผ นดิ นไวในหลายส วนเช นกัน ตั้งแต เป าหมายของการปฏิรู ป
ตัวชี้วัด ประเด็นการปฏิรูป และกลยุทธการปฏิรูป เชนการกําหนดเปาหมายการปฏิรูปใหมีการ “จัดองคกร
ภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล” หรือ “จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให
เปนระบบดิจิทัล เพื่อความโปรงใส ทันสมัย ปรับตัวไดรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดํ า เนิ น งานได อ ย า งเหมาะสม” และมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ “1.5.1 บริ ก ารภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแก ป ญ หาและ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนอยูในระบบดิจิทัลทั้งหมด (fully digitized services)” โดยมี
หลักการของการปฏิรูป ดังนี้
1) หนวยงานภาครัฐมีโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (digital government infrastructure)
สําหรับรองรับการใหบริการการทํางานผานระบบดิจิทัล ซึ่งจะทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงบูรณา
การขอมูลและระบบดิจิทัลของแตละหนวยงานเขาดวยกันไดโดยงายภายใตมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล และการคุมครองขอมูลสว นบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสร างพื้น ฐานดั งกลาว
ครอบคลุ มทั้งพื้น ฐานดิ จิ ทัล digital infrastructureอาทิ เครื อขาย เครื่ องแมขาย (infrastructure-asa-service) และแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน (platform-as-a-service) เชน แพลตฟอรมการเชื่อมโยงและ
บู ร ณาการขอมูล แพลตฟอร มการยื น ยั น ตั ว บุ คคลด ว ยช องทางดิ จิ ทัล และแพลตฟอร มการชํ าระเงิน ผ า น
ชองทางดิจิทัล เปนตน
2) รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ และหนวยกํากับ สามารถนําระบบดิจิทัลไปใชในการทํางานและการ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของเจ า หน า ที่ และช ว ยให รั ฐ บาลมี ข อ มู ล
การดําเนินงานดานตาง ๆ ที่ถูกตอง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีการนําระบบดิจิทัลสําหรับใชสนับสนุนงานพื้นฐาน เชน งานสารบรรณ งานงบประมาณ บัญชี
การเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง งานบริหารบุคคล โดยกําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ระบบงานให ชั ด เจน และจั ด ให มี บ ริ ก ารในลั ก ษณะรวมศู น ย (software-as-a-service) โดยอาจจะเป น
หนวยงานภาครัฐใหบริการเอง หรือภาคเอกชนใหบริการภายใตมาตรฐานที่กําหนดก็ได เพื่อลดการลงทุน
ซ้ําซอนของหนวยงาน และชวยใหเกิดความสะดวกตอการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
4) รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ และหนวยกํากับดูแล มีเครื่องมือและขอมูลการดําเนินงานดานตางๆ
ที่ถูกตองและทันสมัย สําหรับใชในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหสามารถลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ใชประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ โดยมีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐไดโดยสะดวก
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู DIGITAL THAILAND นั่นคือการ
พัฒนาประเทศใหที่สามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพ โดยการ
ปรับปรุงและยกระดับโครงสรางพื้นฐาน การสรางสรรคนวัตกรรม ระบบขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม มีเปาหมาย 4 ประการดังนี้
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1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กาวทันเวทีโลก ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตการบริการ
2. สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ผานสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
3. พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะที่
เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช
ประโยชนจากขอมูลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ภาพที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา Digital Thailand ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามเป า หมายแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได กํ า หนด
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่ 4 เปนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยจะมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานําไปสูการหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือน
เป น องคกรเดี ย ว นอกจากนี้ รั ฐ บาลดิ จิ ทัล ในอนาคตจะเป ด โอกาสใหป ระชาชนมีส ว นรว มในการกํา หนด
แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
ภาครัฐ โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ
1. จัดใหมีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งบริการที่อํานวยความสะดวกตอประชาชนนักธุรกิจ และนักทองเที่ยว
2. ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เนนบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขาดวยกัน
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3. สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตามมาตรฐาน open data และสงเสริมใหเกิดการ
มีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทางานของรัฐ
4. พัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐานภาครัฐ(government service platform) เพื่อรองรับการ
พัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม
การปรับเปลี่ยนดังกลาวตองมีการดําเนินการตามลําดับออกเปน 4 ระยะ โดยแตละระยะมีฉากทัศนที่
พึงประสงค ดังนี้
ระยะที่ 1 ภาครัฐไทยลงทุนและสรางฐานรากในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การบริหารจัดการของรัฐ
จะถูกปรั บ เปลี่ ย นเป น รั ฐ บาลดิ จิ ทัล อย างเป น ระบบ มีการใช เ อกสารอิเ ล็ กทรอนิ กส แทนกระดาษมากขึ้ น
เกิด การใช ทรั พยากรดิ จิ ทัล รว มกัน อยางมีป ระสิทธิ ภ าพสูงสุ ด เริ่ มบู ร ณาการขอมูล และทรั พยากรร ว มกัน
นําไปสูการ เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (connected government) และการมีชุดขอมูลและระบบบริการ
พื้นฐานภาครัฐ (government service platform) ที่มีมาตรฐาน สามารถเขาถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช
งานรวมกันได
ระยะที่ 2 ทุก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ซึ่ ง จะส ง เสริ มให เ กิ ด การเชื่ อ มโยง
หนวยงานภาครัฐและบูรณาการขอมูลขามหนวยงานผูบริหารภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลได และใชประโยชน
จากการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอยางถูกตอง ทันสถานการณ
สามารถพัฒนาบริการภาครัฐตามความตองการของประชาชนผูรับบริการตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชน
เขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณมั่นคง ปลอดภัย และรักษาความเปนสวนตัวของขอมูล ซึ่งนําไปสู
การดําเนินงานที่มีความโปรงใส (transparency) นาเชื่อถือ (accountability) และตรวจสอบได
ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะมุงเนนให
ภาครั ฐ มีกระบวนการทํางานเป น ระบบดิ จิ ทัล โดยสมบู ร ณเ ชื่ อมโยงการทํา งานและขอมู ล ระหว างภาครั ฐ
จนเสมือนเปนองคกรเดียว (one government) และเชื่อมโยงประชาชนในการเขาถึงขอมูลและมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (open government) โดยรัฐ
จะแปรสภาพเปนผูจัดใหมีการบริการของรัฐจากรูปแบบเดิม ไปสูรูปแบบการบริการสาธารณะในลักษณะ
อัตโนมัติ (automated public services) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (universal design) ผานระบบ
ดิจิทัลที่สอดคลองกับสถานการณและความตองการของผูรับบริการแตละบุคคล โดยผูใชงานไมตองรองขอ
ตอรัฐ การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
และการมีสวนรวมของประชาชน
ระยะที่ 4 ภาครัฐ ไทยอยู ในกลุมรัฐ บาลดิจิ ทัล ที่พัฒนาแล ว และสามารถใชเ ทคโนโลยี ดิจิทัลสราง
บริการภาครัฐแกประชาชนอยางยั่งยืน การทํางานของภาครัฐที่รวมกันเปนเสมือนองคกรเดียวที่ทํางานดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด รวดเร็ว โปรงใส ไดเปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยรัฐจะไมเปน
ผูสรางบริการสาธารณะอีกตอไป แตบทบาทของรัฐในอนาคตเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก ผูกํากับดูแล
บริหารจัดการการใหบริการสาธารณะระหวางภาคเอกชนและประชาชนใหเกิดความเปนธรรม ประชาชน
ทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา ประชาชนสามารถมีสวนรวม
ในการปกครองและบริหารบ านเมืองโดยสมบูร ณ ภาครัฐ ไทยจะกลายเปนผู นําดานรัฐ บาลดิจิ ทัลด านการ
บริหารจัดการภาครัฐและดานการบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน
นบส. 2 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561)
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ภาพที่ 8 ภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะ 20 ป
Thailand 4.0
แผน Thailand 4.0 มีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในป
2575 ดวยการสรางความมั่งคั่งผานกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิด
สรางสรรค (Competitive Growth Engines) ดวยการสรางความมั่นคงผาน กลไกการกระจายรายได โอกาส
และความมั่งคั่งอยางเทาเทียม (Inclusive Growth Engine) และดวยการสรางความยั่งยืนผาน กลไกการ
พัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine)
Thailand 4.0 ไดกลาวถึงการตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม และการสราง 5 อุตสาหกรรมใหม
(The New S-Curves) ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลจัดอยูในอุตสาหกรรมใหมที่ประเทศมีแผนที่จะสงเสริมดวย
เชนกัน
ในแผน Thailand 4.0 ยังไดกลาวถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0
ไว ด ว ย โดยมุ ง เน น ที่ จ ะพั ฒ นาภาครั ฐ ที่ เ ป ด กว า งและเชื่ อ มโยงเข า กั บ ทุ ก ฝ า ย (Open&Connected
Government) นั่ น คื อ ต อ งมีความเป ด เผยโปร งใสในการทํางาน โดยบุ ค ลภายนอกสามารถเขาถึ งขอมู ล
ขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทํางานจากระบบ analog สูการทํางานในระบบ digitalทั้งยังไดระบุวาศักยภาพ
ดานการจัดการขอมูลขนาดใหญเปนศักยภาพที่จําเปนตองเติมเต็มเพื่อการขับเคลื่อนแผน Thailand 4.0 ดวย
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1. นายกรั ฐ มนตรี ในคราวประชุ มคณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 12 กัน ยายน 2560 ได มีข อสั่ งการให
“ใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ขับเคลื่อนการดําเนินการในเรื่องการจัดการขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) และศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลเปน
นบส. 2 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561)
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รูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น รวมทั้งใหดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลภาครัฐ (Government
Government Data Center
Center) โดย
ประสานหนวยงานภาครัฐตาง ๆ นําขอมูลที่พรอมใหบริการมาดําเนินการเปนโครงการนํารอง ใหแลวเสร็จ
ภายในป 2560 ดวย” ซึ่งขอสั่งการดังกลาวสํานักเลขาธิการคณะรั
าร คณะรัฐมนตรีไดออกเปนหนังสือที่ นร.0505/
ว 463 วันที่ 15 กันยายน 2560

ภาพที่ 9 หนังสือที่ นร.0505/ว 463 วันที่ 15 กันยายน 2560
2. นายกรัฐมนตรีไดมขขี อ สั่งการในคราวประชุ
การ
มคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ใหกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)] เปนเจาภาพในการรวบรวม
ขอมูลจากสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใชประโยชน Big Data ของทุกหนวยงาน
จัดทําเปนภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใชประโยชนเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานขอมูลกลางภาครัฐภายใน 3 เดือนซึ
นซึ่งขอสั่งการดังกลาวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดออกเปนหนังสือที่
นร.0505/ว 494 วันที่ 29 กันยายน 2560
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ภาพที่ 10 หนังสือที่ นร.0505/ว 494 วันที่ 29 กันยายน 2560
และตอมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการเพิ่มเติม
เพื่อใหการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big
( Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วดังนี้
(1) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับการขับเคลื่อนการดําเนิน
นโยบายการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยใหดําเนินการ (1) เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือ
จากต า งประเทศมาเป น ที่ ป รึ ก ษาในการดํ า เนิ น การ และ (2) ติ ด ตามและเร ง รั ด การดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยใหรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กกทรอนิ
ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เขามามีสวน
รวมในการดําเนินการดวย
(2) ใหทุกสวนราชการที่เปนเจาของขอมูลรับผิดชอบความถูกตอง ครบถวน และความเปนปจจุบัน
ของขอมูล โดยใหความสําคัญกับการจัดกลุมขอมูลเปน 2 กลุม ไดแก ขอมูลที่เปนการใหบริการประชาชน และ
ขอมูลที่เปนเรื่องความมั่นคง หรือเรื่องที่มีชั้นความลับ
นบส. 2 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561)
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การขับเคลื่อนการจั
การจัดการขอมูลขนาดใหญภาครัฐ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมและสํ
คมและ สํ า นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค ก ารมหาชน)
ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข
นาระบบ อมูลขนาดใหญเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
นาขอมูลขนาดใหญ
ของภาครัฐ ตลอดจนไดมีมติเห็นชอบ (ราง)กรอบแผนแมบทการจัดทําขอมูลขนาดใหญของภาครัฐ เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2560 โดยมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหเห็นผลเปนรูปธรรม ซึ่งในการดําเนินการพัฒนาระบบ
ขอมูลขนาดใหญ มีความจําเปนจะตองมีการแกไขข
ขขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติที่เกี่ยวของ
กับการใชขอมูลภาครัฐ ซึ่งยังมีความเหลื่อมล้ําและไมชัดเจน สงผลใหเกิดขอจํากัดที่เปนปญหาอุปสรรคใหญ
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการใชประโยชนจากข
าก อมูลขนาดใหญภาครัฐสํานักงานรัฐบาลดิจิทัลไดทําการ
สํารวจความพรอมดานขอมูลขนาดใหญของหนวยงานระดับกระทรวง
กระทรวง และไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขอมูล
ขนาดใหญไว

ภาพที่ 11 ความพรอมของหนวยงานระดับกระทรวงในการดําเนินงาน Big data
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ภาพที่ 12
1 แผนพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญระยะ 1 ป
เริ่มจากเดือนธันวาคม 2560 ของสํานักงานรัฐบาลดิจิทัล
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ผลการวิเคราะหการขับเคลื่อนการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในภาครัฐ
หน ว ยงานที่ ต อบแบบสอบถามเป น หน ว ยงานระดั บ กรม 35 หน ว ยงาน ประกอบด ว ย
กรมประชาสั มพัน ธ สํ านั กงานเลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี กรมบั ญชี กลาง กรมพัฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ การ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กรมชลประทาน กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กรมอุตุนิยมวิ ทยา กรมทรั พยากรน้ําและ
บาดาล กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมคุมประพฤติ กรมคุมครอง
สิ ทธิ และเสรี ภ าพ กรมสอบสวนคดี พิเ ศษ กรมพั ฒ นาฝ มือ แรงงาน กรมส งเสริ มวั ฒ นธรรม กรมศิล ปากร
กรมวิทยาศาสตร บริการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสั นติ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งผูตอบแบบสอบถามทุกคนเปนผูรับผิดชอบงาน
ดานระบบสารสนเทศหรือระบบขอมูลของกรม
ทุกหน ว ยงานมี น โยบายและได กําหนดกรอบแนวคิด ในการจั ด ทําของหน ว ยงานไว แล ว กิจ กรรม
ที่หนวยงานมักดําเนินงานประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบขอมูล
ขนาดใหญ การสํารวจ รวบรวม และจัดเตรียมขอมูลภายในองคกร การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานภายในกรม ภายในกระทรวง และระหวางกระทรวง โดยมีเพียง 1 หนวยงานที่ไดดําเนินการสํารวจ
ความตองการขอมูลจากหนวยงานภายนอก
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ตารางที่ 1 การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ
กิจกรรม
จํานวนหนวยงาน
มีนโยบาย/กรอบแนวคิดในการจัดทําระบบขอมูลขนาดใหญ
35
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
14
สํารวจ/รวบรวม/จัดเตรียมชุดขอมูลภายในองคกร
9
พัฒนาบุคลากรหรือการอบรมใหความรูบุคลากร
6
พัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรม
5
พั ฒ นา/เชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล ระหว า งหน ว ยงานภายใน
5
กระทรวง
ศึกษาแนวทางการจัดทําระบบขอมูลขนาดใหญ
4
พัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางกระทรวง
4
ประสาน/จัดทําความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3
เพื่อบูรณาการขอมูล
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับขอมูลขนาดใหญ
3
สํารวจความตองการขอมูลจากหนวยงานภายนอก
1
กําหนดมาตรฐานขอตกลงในการแลกเปลี่ยนและเขาถึงขอมูล
1
จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
1

รอยละ
100
40
26
17
14
14
11
11
9
9
3
3
3

หนวยงานสวนใหญมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูลที่มีโครงสรางชัดเจน (30 หนวยงาน
คิดเปนรอยละ 86) มี 10 หนวยงานที่มีระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแฟมขอมูลดิจิทัล และมี 9 หนวยงาน
ที่มีระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (geographic information system, GIS)
ตารางที่ 2 รูปแบบแฟมขอมูลดิจิทัลที่หนวยงานตางๆ จัดเก็บ
รูปแบบ
จํานวนหนวยงาน
ฐานขอมูล
30
แฟมขอมูลดิจิทัล
17
- scan document
8
- office document เชน text, MS Words, PowerPoints
10
- Multimedia file เชน รูปภาพ วีดิทัศน เสียง
5
- email
2
ระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ
9
ระบบสารสนเทศสําหรับงานสนับสนุน (back office)
4

รอยละ
86
49
23
29
14
6
26
11
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ขอมูลสวนใหญที่หนวยงานราชการจัดเก็บในปจจุบันยังคงอยูในรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแบบดั้งเดิม
และยังไมเขาขายนิยามของขอมูลขนาดใหญ มีหนวยงานเพียง 10 หนวยงานที่มีขอมูลและไดมีโอกาสใช
ประโยชนจากขอมูลขนาดใหญแลว ซึ่งการใชประโยชนก็จะเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน เชน คาดการณ
ปริมาณผลผลิตขาวลวงหนาคัดกรองกลุมผูมีรายนอยที่วิกฤตมากที่สุดบริหารจัดการน้ําในภาพรวมทั้งระบบ
บริหารจัดการภาคปศุสัตวไทยครอบคลุ
ครอบคลุมทุกพื้นที่บริหารจัดการเกษตรไทย พยากรณอากาศ เปนตน

ภาพที่ 13 จํานวนหนวยงานที่มีขอมูลขนาดใหญและไดใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ
และจํานวนหนวยงานที่ยังไมมีขอมูลขนาดใหญ
การพัฒ นาระบบขอมูลขนาดใหญของกรมต างๆ ตามนโยบายรัฐบาลในขณะนี้ พบว า รอยละ 46
มีเปาหมายที่จะนําขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รอยละ 31 ตั้งใจจะนําขอมูล
ขนาดใหญมาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ รอยละ 31 ตองการขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อการพยากรณ
เหตุการณตางๆ รอยละ 23 ตองการนําขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบันใหไดดียิ่งขึ้น
รอยละ 9 ตั้งใจจะนําใชเพื่อปองกันการทุจริต และรอยละ 14 ยังไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ
ขอมูลขนาดใหญ
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ไมชัดเจน
การปองกันการทุจริต
วิเคราะหสถานการณปจจุบัน
พยากรณ
ปรับปรุงคุณภาพบริการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ภาพที่ 14 เปาหมายของการนําขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชนในอนาคต
ขอจํากัดที่สําคัญในการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญที่หนวยงานกลาวถึงไดแก ความไมพรอมดาน
บุ ค ลากร (ร อ ยละ 71) โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ยั ง ไม เ หมาะสม (ร อ ยละ 54) กฎหมายและระเบี ย บต า งๆ
(รอยละ 51) งบประมาณไมเพียงพอ (รอยละ 29)
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ตารางที่ 3 ขอจํากัดสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการขอมูลขนาดใหญ
ขอจํากัดสําคัญ
จํานวนหนวยงาน
ขอมูล
- การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ/ขอมูลยังไมมีคุณภาพ
7
- ขอมูลที่สําคัญบางอยางยังไมไดมีการจัดเก็บ
1
- นําขอมูลที่มีอยูไปใชประโยชนคอนขางนอย
4
- ไมยอมเปดเผยขอมูล/ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนขอมูล
7
Infrastructureของระบบ
19
- เทคโนโลยีการจัดเก็บ
2
- Hardware ในการประมวลผล
9
- Software ในการประมวลผล
10
- มาตรฐานการจัดเก็บแตกตางกัน
2
- ระบบงาน
1
- Data Center
3
งบประมาณ
10
นโยบายไมชัดเจน
2
ขาดการขับเคลื่อนนโยบายอยางจริงจัง
1
ผูบริหารยังมีความเขาใจเรื่องขอมูลขนาดใหญไมถูกตอง
1
กฎหมาย ระเบียบ
18
- การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
7
- ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
1
บุคลากรไมเพียงพอ/ยังมีสมรรถนะไมเพียงพอ
25
- Data scientist
8
- Data analysis
3
- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
- ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ
3

รอยละ
20
3
11
20
54
6
26
29
6
3
9
29
6
3
3
51
20
3
71
23
9
29
9

ปจจัยบวกที่จะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญดําเนินการไปไดที่สําคัญ
ประกอบด ว ย การมี ข อ มู ล สํ า คั ญ สํ า หรั บ การทํ า งานที่ มี คุ ณ ภาพ (ร อ ยละ 37) ผู บ ริ ห ารให ค วามสํ า คั ญ
(รอยละ 34) บุคลากรมีความเขาใจเทคโนโลยี (รอยละ 29) และการมีแผนการดําเนินงานอยูแลว (รอยละ 14)
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ตารางที่ 4 ปจจัยบวกที่สงเสริมการขับเคลื่อนโครงการขอมูลขนาดใหญ
ปจจัยบวก
จํานวนหนวยงาน
มีขอมูลสําคัญสําหรับการทํางานที่มีคุณภาพ
13
- หนวยงานมีชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง
2
ผูบริหารใหความสําคัญ
12
มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
5
มีการกําหนดงานทีจ่ ะใชขอมูลขนาดใหญอยางชัดเจน
2
บุคลากรมีความเขาใจเรื่องเทคโนโลยี
10
บุคลากรใหความรวมมือ
4
ไดริเริ่มพัฒนา Data scientist ระดับเบื้องตนไวแลว
1
มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไว
1
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
2
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน/เครือขายที่เกี่ยวของ
3

รอยละ
37
6
34
14
6
29
11
3
3
6
9

ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามเชื่อวาจะมีสวนชวยสงเสริมใหระบบขอมูลขนาดใหญเกิดขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม ประกอบดวย
1. นโยบายของผูบริหารที่ชัดเจนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ
2. การสนั บ สนุ น อย า งจริ ง จั ง ของรั ฐ บาลในการบู ร ณาการฐานข อ มู ล การเชื่ อ มโยง และการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
3. การเปดเผยขอมูลภาครัฐอยางจริงจัง (Government Open Data)
4. การบริหารจัดการมาตรฐานกลางขอมูลใหทุกหนวยงานใชเปนมาตรฐานเดียวกัน และการพัฒนา
คุณภาพขอมูลอยางตอเนื่อง
5. การปรับปรุงขอมูลใหมีความเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง
6. จัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพรอมทั้งโครงสรางพื้นฐานและซอฟตแวรเกี่ยวของตางๆ
รวมถึงการสรางบุคลากรดานขอมูลขนาดใหญ
7. บุคลากรตองทราบนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศอยางชัดเจน
8. แผนในการดําเนินการที่ชัดเจน และมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
9. มีการนําขอมูลขนาดใหญที่มีอยูมาใชประโยชน อยางเปนรูปธรรม
10. การแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เปนอุปสรรคในการเชื่อมโยงขอมูล
11. สรางความรูสึกมีสวนรวมในการจัดทํา Big Data
12. สรางความเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
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สรุปและขอเสนอแนะ
จากการทบทวนเอกสารและการเก็บขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญ
ภาครัฐ คณะผูศึกษาพบวา แมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญเปนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาชวงระยะหนึ่งแลว แตการ
นําเทคโนโลยีชนิดนี้มาใชในประเทศไทยยังมีอยูคอนขางจํากัด โครงการขอมูลขนาดใหญภาครัฐที่เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อป 2560 เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนและผลักดันในเชิงนโยบายจากนายกรัฐมนตรีสูผูบริหารระดับสูง
นายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งการและติดตามงานขอมูลขนาดใหญดวยตัวเอง โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักซึ่งตองรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกเดือน
สํานักงานรัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดดําเนินการ
ประเมิ นความพรอมของหนวยงานระดับกระทรวง และมีแนวคิดที่ จะจัดตั้ง Government Big Data
Analytics Center ขึ้น โดยรวบรวมขอ มู ล ที่ ส ามารถเป ด เผยได จ ากกระทรวงต างๆ เข า มาไว ด ว ยกั น
ในขณะเดียวกัน ก็สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ พัฒนาสมรรถนะและขับเคลื่อนการพัฒนาขอมูล
ขนาดใหญของหนวยงาน การดําเนินงานในระยะนี้ ยังเปนไปในลักษณะทําไปคิดไป ยังไมมีแผนแมบท และ
แผนการลงทุนที่ชัดเจน การดําเนินงานจึงขาดความชัดเจนในหลายๆ ดาน ตั้งแตวัตถุประสงคสําคัญของการ
จัดทําขอมูลขนาดใหญ ชุดขอมูลที่ควรเปดเผย/แลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
และของหนวยงาน ความรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน ไปจนถึงการจัดสรรผลประโยชนที่
ไดจากการใชขอมูลรวมกันอยางเหมาะสม
ในสวนของหนวยงานระดับกรม แมจะมีขอจํากัดหลายดาน ไดแก งบประมาณ โครงสรางพื้นฐาน
กําลั งคน ความเข าใจในนโยบายด านการพั ฒนาระบบสารสนเทศ และการพั ฒ นาระบบขอมูล ขนาดใหญ
แตดวยการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และการที่หนวยงานตางๆ มีระบบขอมูลที่ดําเนินการจัดเก็บอยูเปน
ประจําอยูแลว จึงทําใหสามารถขับเคลื่อนงานไปไดระดับหนึ่ง
บุคลากรที่สําคัญที่ภาครัฐไทยกําลังขาดแคลนอยางมากสําหรับการขับเคลื่อนระบบขอมูลขนาดใหญ ก็
คือ data scientist ซึ่งตัว data scientist เปนกําลังคนที่มีสมรรถนะที่แตกตางจาก data analyst
คอนขางมาก นั่นคือ data scientist จะตองเปนผูที่มีความรูทั้งทางดานคณิตศาสตร สถิติ โปรแกรมมิ่ง
ซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะตองมีความรูในตัวธุรกิจหลักขององคกรดวย
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ภาพที่ 15 สมรรถนะที่สําคัญของ data scientist กําลังคนที่สําคัญสําหรับการขับเคลื่อนงานขอมูลขนาดใหญ
ขอเสนอ
โครงการขอมูลขนาดใหญเปนโครงการใหมอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาล แตโครงการนี้เปนโครงการที่มี
ความสําคัญมากที่ไมควรปลอยใหดําเนินการไปเรื่อยๆ เหมือนเชนโครงการอื่นๆ ระบบขอมูลขนาดใหญจะเปน
สวนสําคัญของการปรับเปลี่ยนระบบราชการ (digital government transformation) หากจะทําใหการ
ขับเคลื่อนงานขอมูลขนาดใหญของภาครัฐมีความสมบูรณ ยังมีความทาทายอีกคอนขางมากที่หนวยงานหลัก
หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานปฏิบัติจะตองกาวขามไป ซึ่งคณะผูทําการศึกษา มีขอเสนอสําหรับการ
ดําเนินการในระยะตอไป ดังนี้
ขอเสนอตอผูรับผิดชอบงานดานยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และผูรับผิดชอบจัดทําแผนแมบท
ควรบรรจุเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญภาครัฐเปนหนึ่งในวาระสําคัญในแผนแมบท โดย
กําหนดใหมีขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานตางๆ สําหรับสวนราชการที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
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ขอเสนอตอหนวยงานหลัก
กระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานรัฐบาลดิจิทัลจะตองจัดทําแผนแมบทเพื่ อ
ขับเคลื่อนโครงการขอมูลขนาดใหญโดยการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ โดยอยางนอยที่สุดแผนแมบทจะตอง
 กําหนดเปาหมายของการนําขอมูลขนาดใหญไปใชใหชัดเจน
 กํ าหนดชุดข อมูล ที่สํ า คัญและจํ าเป น ที่ ห นว ยงานภาครั ฐ จะตองจั ดเก็บ อย างเป น ระบบและมี
คุณภาพ
 กําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในระบบงาน
 จัดทํา resource mapping ใหชัดเจน
 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางเหมาะสม
 มีความชัดเจนเรื่องแผนกําลังคนทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 มีวิธกี ารจัดการกับขอจํากัดและอุปสรรคตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ เปนตน
ขอเสนอหนวยงานสนับสนุน
ในที่นี้ หนวยงานสนับสนุน หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ การพิจารณา
โครงสรางหนวยงาน กําลังคน การพิจารณากฎหมาย และระเบียบตางๆ หนวยงานสนับสนุนควรดําเนินการ
ดังนี้
1. มีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบท รวมเสนอทางเลือกในการจัดหาทรัพยากร ตลอดจนแนวทางใน
การจัดการกับอุปสรรคดานการบริหารจัดการ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
2. มีความเขาใจในตัวแผนแมบทเปนอยางดี
3. รวมผลักดัน สนับสนุน ขับเคลื่อน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบท
อยางเต็มที่
ขอเสนอตอหนวยงานปฏิบัติ
1. มีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบท รวมกําหนดเปาหมายของการนําขอมูลขนาดใหญไปใชกําหนด
ชุดขอมูลที่สําคัญและจําเปนที่หนวยงานภาครัฐจะตองจัดเก็บอยางเปนระบบและมีคุณภาพ และรวมกําหนด
บทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในระบบงาน
2. สนับสนุนการจัดทํา resource mapping เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับความจริงที่สุดมาใชในการ
วางแผนจัดหาและจัดการทรัพยากร (รวมทั้งทรัพยากรมนุษย)
3. พิจารณาเลือกลงทุนโครงสรางพื้นฐาน จัดลําดับความจําเปน อยางเหมาะสมและคุมคา
4. การดูแลการจัดเก็บ ขอมู ล ใหเ ปน ไปตามมาตรฐาน เพื่อให ได ขอมู ล ที่มีคุณภาพ เที่ย งตรง และ
รวดเร็ ว ตลอดจนการจั ด การข อ มู ล การคงมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล และการแบงปนขอมูล
5. การเรงทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ รัฐบาลดิจิทัล และระบบขอมูล
ขนาดใหญใหกับบุคลากรในหนวยงานงาน
6. การพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลอัตโนมัติ ระบบปญญาประดิษฐ เพื่อการตรวจจับรูปแบบ การ
วิเคราะหสภาวะปจจุบัน การคาดการณอนาคตที่รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
7. จัดระบบใหมีการนําขอคนพบหรือความรูที่ไดไปสูการใชประโยชน
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การขับเคลื่อนการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big data) ในภาครัฐ
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
ชื่อหนวยงาน
กระทรวง
ในกรณีตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่
ชื่อผูประสานงาน
ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพท
อีเมล
สวนที่ 2: แบบสอบถาม
1. ดานการรับรูและการเตรียมความพรอม
1.1 ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับBig Data กระทรวงหรือกรมของทานไดมีการดําเนินการอยางไร
1.2 หนวยงานของทานมีนโยบายในประเด็นดาน Big Data อยางไร
2. ดานฐานขอมูล/การนําไปใชประโยชน
2.1 ปจจุบันหนวยงานของทานจัดเก็บขอมูลในการปฏิบัติงานในรูปแบบใด
2.2 ทานเคยนําขอมูลที่จัดเก็บมาใชในการวิเคราะหดานใดโดยวิธีการอยางไร
2.3 หนวยงานของทานเคยหรือกําลังใชประโยชนจากBig Dataหรือไมถาเคยหรือกําลังใชโปรดระบุ
วาใชเพื่ออะไรอางอิงขอมูลจากที่ใด
2.4 ทานคิดวาในอนาคตหนวยงานของทานสามารถใชประโยชนจากBig Dataอยางไรโปรดระบุ
ใชในการดําเนินการตามโจทยของBig Data คือ
2.5 จากขางตนทานใชขอมูลสวนใดบางหรือหากไมมีจากหนวยงานของทานทานตองการขอมูล
จากหนวยงานใดเรื่องอะไร
3. ดานปจจัยตาน/เสริม
3.1 ทานคิดวา Big Data จะยกระดับประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานทานและเสริมสราง
ความรวมมือดานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางไร
3.2 ทานมีความกังวลดานความปลอดภัยของการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานหรือไมอยางไร
3.3 ทานคิดวาการเชื่อมโยงขอมูล Big Data ระหวางหนวยงานสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรมภายในปใด
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3.4 ขอจํากัด/ปญหา/ขอติดขัดในการขับเคลื่อนการจัดทําBig Data ของหนวยงานเชนขอกฎหมาย
กฎระเบียบบุคลากรซอฟตแวร เปนตน
3.5 ทานคิดวาในหนวยงานทานมีปจจัยดานบวกอะไรบางในการสงเสริมการจัดการ Big Data
และทานจะพัฒนาสิ่งเหลานั้นไดอยางไร
3.6 ทานคิดวาในหนวยงานทานมีปจจัยอะไรบางที่เปนอุปสรรคตอการจัดการ Big Data และ
ทานจะตั้งรับกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร
3.7 ทานมีแนวทางในการพั ฒนาบุคลากรเพื่อเตรีย มความพร อมในการรองรับการจั ดการและ
วิเคราะห Big Data อยางไร หนวยงานมีแผนในการพัฒนาบุคลากรโดย
3.8 ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่จะมีสวนชวยสงเสริมใหการเชื่อมโยงขอมูล Big Data เกิดขึ้นได
อยางเปนรูปธรรมไดอยางไร
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