
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดสําหรับการขับเคลื่อน 

การจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big data) ภาครัฐ 

 

 

โครงการนักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส. 2 ) รุนที่ 10 

สิงหาคม 2561 



 

ค ำน ำ 

 
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมีจ านวน            

มากขึ้น ซึ่งเข้ามามีบทบทส าคัญในชีวิตประจ าวันของประชาชน ส่งผลให้เกิดข้อมูลจ านวนมหาศาล รัฐบาลไทย           
จึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  โดยก าหนดให้การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผน Thailand 4.0 ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
 

 โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)  รุ่นที่ 10 เห็นสมควรศึกษา  เรื่อง  แนวคิด
ส าหรับการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐ  เพ่ือศึกษาประเด็นส าคัญ และน าเสนอ
แนวทางในการขับเคลื่อนที่เหมาะสม โดยการทบทวนความหมายของค าว่า  ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big data) ทบทวน
การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประสบความส าเร็จและน่าสนใจ วิเคราะห์การด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา ปัญหาและสาเหตุในการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
 

           คณะผู้ศึกษา หวังว่าข้อเสนอแนะจากการศึกษา แนวคิดส าหรับการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่              
(Big data) ภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหลัก  หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานปฏิบัติ ที่มีส่วนในการ
ขับเคลื่อนต่อไป 
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แนวคิดสําหรับการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญ 
 
บทนํา 
 ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอยางรวดเร็ว 
มีจํานวนมากขึ้น และไดเขามามีสวนสําคัญกับการใชชีวิตประจําวันของผูคน
ผานอุปกรณดิจิทัลตางๆ เหลานี้ทั้งในขณะที่ทํางานและในขณะที่ใชชีวิตประจําวัน
มหาศาลขึ้น เชน เอกสารที่เกิดขึ้นจากการทํางาน การขออนุญาต
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network
จากเซ็นเซอร เชน สภาพอากาศ สภาพการจราจร เปนตน
 

ภาพที่ 1 
 
 ในอดีตการนําขอมูลตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะขอมูลไมมีโครงสราง 
ประโยชนเปนเรื่องที่ทําไดยาก อยางไรก็ดี 
จัดการและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญทําใหใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ประโยชนจากการใชงานของขอมูลขนาด
 ในสวนของภาครัฐ รัฐบาลของหลายประเทศไดเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการนําขอมูลขนาดใหญ
มาใชใหเกิดประโยชนกับประเทศ จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนแมบทออกมาอยางชัดเจน

นบส. 2 

แนวคิดสําหรับการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big data) ภาครัฐ 

ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอยางรวดเร็ว อุปกรณดิจิทัลตางๆที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
มีจํานวนมากขึ้น และไดเขามามีสวนสําคัญกับการใชชีวิตประจําวันของผูคนการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น

ทั้งในขณะที่ทํางานและในขณะที่ใชชีวิตประจําวันไดกอใหเกิดขอมูลจํานวน
เชน เอกสารที่เกิดขึ้นจากการทํางาน การขออนุญาตตางๆ ภาพถาย วีดีโอ ขอมูลการโตตอบผาน

al Network) ไลน(Line) ทวิตเตอร(Twitter) เฟซบุก(Facebook
จากเซ็นเซอร เชน สภาพอากาศ สภาพการจราจร เปนตน 

 
1 การเติบโตของอุปกรณดิจิทัลและขนาดของขอมูล 

ในอดีตการนําขอมูลตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะขอมูลไมมีโครงสราง (unstructured 
ประโยชนเปนเรื่องที่ทําไดยาก อยางไรก็ดี จํานวนขอมูลที่เพิ่มขึ้น และความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการ
จัดการและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญทําใหใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มเห็นความจําเปนและ
ประโยชนจากการใชงานของขอมูลขนาดใหญ(Big Data) 

ในสวนของภาครัฐ รัฐบาลของหลายประเทศไดเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการนําขอมูลขนาดใหญ
มาใชใหเกิดประโยชนกับประเทศ จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนแมบทออกมาอยางชัดเจน

1 

 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 

ที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต 
การปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นของผูคน

ไดกอใหเกิดขอมูลจํานวน
โอ ขอมูลการโตตอบผาน
Facebook) รวมถึงขอมูล

 

unstructured data) มาใช
ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการ

เริ่มเห็นความจําเปนและ

ในสวนของภาครัฐ รัฐบาลของหลายประเทศไดเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการนําขอมูลขนาดใหญ 
มาใชใหเกิดประโยชนกับประเทศ จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนแมบทออกมาอยางชัดเจน 



2 

 

นบส. 2 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 
 

 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 จึงไดทําการศึกษาเรื่องนี้ข้ึน 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 และขอมูลขนาดใหญ ทั้งของภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และเอกชน ตลอดจน
ตัวอยางการดําเนินงานดานขอมูลขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จของหนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ   
 2. จัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยอาศัยแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจ สภาพปจจุบัน นโยบายของหนวยงานวิธี
ดําเนินงานการแกปญหาการจัดการขอมูลทั่วไป และการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญของภาครัฐ โดย
แบบสอบถามทุกขอเปนคําถามแบบปลายเปด ดําเนินการเก็บขอมูลจากหนวยงานระดับกรม 35 หนวยงานซึ่ง
เปนหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการอบรม นบส. 2 รุนที่ 10 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูรับผิดชอบงาน
สารสนเทศของหนวยงาน 

3. จัดประชุมระดมสมอง ของคณะผูศึกษาซึ่งไดแกผูบริหารระดับรองอธิบดี จํานวน 35 คน จํานวน 
3 ครั้ง เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญของภาครัฐ  
 
 
 



3 

 

นบส. 2 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 
 

 
 

ภาพที่ 2 ขอมูลภาพรวมจากผลการสํารวจจาก 35 หนวยงาน 
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ขอมูลขนาดใหญ หรือ บิ๊กดาตา 
 แมคําวาขอมูลขนาดใหญหรือบิ๊กดาตาจะเปนคําที่กลาวถึงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน  
แตความหมายของคําวา “ขอมูลขนาดใหญ” ยังคงเปนที่ไมเขาใจของผูปฏิบัติเปนจํานวนมาก นิยามของขอมูล
ขนาดใหญที่มักเปนที่ยอมรับกันคือ 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) ซึ่งมีอัตราการเติบโตในอัตรากาวหนา (exponential) เมื่อเทียบกับเวลาที่ผานไป ทําใหระบบ
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)  มาตรวัดตางๆ ที่บันทึกขอมูลแบบทันที ภาพเคลื่อนไหว (video) และเสียง (audio) เปนตน 
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 
  

ขอมูลขนาดใหญนี้ เกิดจากการใชวิธีการเก็บขอมูลรูปแบบใหม รวมถึงการสงตอการดูแล  
การแลกเปลี่ยน การเรียกดูขอมูลการวิเคราะห การแสดงขอมูล และการปกปองขอมูลที่พัฒนาไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของเครือขายการสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบที่ไมมีโครงสรางหรือ                 
กึ่งโครงสรางซึ่งไมสามารถอยูในระบบฐานขอมูลที่จะจัดเก็บขอมูลได 
 

 

ภาพที ่4  กระบวนการของขอมูลเขาสูระบบ Big Data 
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 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและการนําขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชนมักมไีด 4 แนวทางดังนี้ 
 1. การวิเคราะหเพื่อประเมินสถานการณปจจุบันจากวิธีการเดิมที่เรานําขอมูลในอดีตมาใชอธิบาย
ปรากฏการณในปจจุบันและพยากรณอนาคต เปลี่ยนเปนการใชขอมูลปจจุบันหรือขอมูลทันเวลา(real time)
แทน 
 2. การคาดการณพฤติกรรมจากการใชอินเตอรเน็ต โดยอาจนําประวัติการเขาเยี่ยมชมเว็บไชตหรือ
ประวัติการใชคําสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ตตามชวงเวลาที่จําเพาะมาใช เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 3. การคาดพยากรณจากขอมูลเชิงลึก โดยการใชเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อหา
ความสัมพันธของขอมูลในหลากหลายมิต ิ
 4. การตรวจสอบการทุจริต เปนการดําเนินการตอยอดจากการหาความสัมพันธของขอมูลเชิงรุก 
โดยสังเกตหาความผิดปกติของขอมูล เพื่อจะสามารถหาวิธีการปองกันหรือแกปญหาไดทันเวลา 
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ตัวอยางการนําขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชน 
 เว็บไซตออนไลนชอปปง Amazon 

Amazon ไดนําระบบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญมาประกอบการแนะนําสินคาอัตโนมัติ 
(recommendation engine) ใหแกลูกคาโดยอาศัยสถิติของการเขาชมและเลือกซื้อสินคาของผูใชงานที่มีการ
จัดเก็บ เพื่อแนะนําสินคาใหมและนําไปสูการเพิ่มยอดขาย โดยอาศัยขอมูลสถิติของลูกคา เชน การเลือกชม
สินคา ประวัติการซื้อ สินคาที่สนใจ เว็บไซตที่เขาชม เปนตน การประมวลผลนี้สามารถบอกขอมูลโดยอิงตาม
หลักลักษณะของลูกคา เชน เพศ อาชีพ อายุ ที่อยู ซึ่งทําใหระบบสามารถประมวลผลแนะนําสินคาแบบ
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 
 

 
 

ภาพที ่5 การเปรียบเทียบการคาดประมาณจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกของ Google  
และจํานวนผูปวยไขเลือดออกของประเทศบราซิล 

 
  
 
 



 

 

สวนสนุกดิสนี่ยรีสอรท (Walt Disney World Resort
สวนสนุกไดพัฒนา Magic

World ในออรแลนโด สหรัฐอเมริกา โดยสายรัดขอมือนี้สามารถใชระบุตัวตนผูใชงานเพื่อใชแทนบัตรผานเขา
ประตู บัตรเครดิต คียการดสําหรับหองพัก การรอคิวเพื่อเขารับบริการ การลงทะเบียนเลนเครื่องเลนลวงหนา
ได และการไดรับการตอนรับดวยชื่อตามจุดตางๆ เปนตน 

ระบบดังกลาวจะทําใหสามารถเก็บขอมูลของลูกคาที่เปนประโยชนได อาทิ ขอมูลประวัติการใชจาย
ขณะเที่ยวชมดิสนี่ยเวิรล การติดตามขอมูลโลเคชั่นไดแบบเรียลไทม ขอมูลประวัติของผูเขาชม ประวัติการเลน
เครื่องเลน ซึ่งสามารถนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหพฤติกรรมของลูกค
สามารถนํามาชวยบริหารจัดการทรัพยากรและบริการไดในหลายๆ ดาน เชน การจัดสรรหองพัก 
รอบของเครื่องเลน รานอาหาร จุดขายของที่ระลึก และที่วางสําหรับจอดรถ เปนตน 

การติดตั้งระบบดังกลาว ทําใหดิสนี่ยตองลงทุนในหลายๆ ดาน ทั้งการเทรนพนักงานกวา การติดตั้ง 
Wi-Fi ใหครอบคลุมพ้ืนที่กวา 65 ตารางกิโลเมตรเพื่อใหเพียงพ
การประมวลผลและแสดงขอมูล  
 

 Crime Mining 
 Crime Mining หรือการทํา
นําผลลัพธมาแสดงบนแผนที่ภูมิศาสตร โดยการกําหนดจุดตําแหนงที่เกิดอาชญากรรม
วิเคราะหวาอาชญากรรมใดบางที่มีรูปแบบใกลเคียงกัน อาทิ ขอหา อาวุธที่ใช ลักษณะขอ
การวิเคราะหดังกลาวจะทําใหเห็นการ
อาชญากรรมที่มีความใกลเคียงกัน
นําไปสูการระบุตัวตนของคนราย หรือเพ่ือคนหาความสัมพันธของอาชญากรที่อาจกระทําผิดร
หรือกระทั่งการทํานายชวงเวลา สถานที่ และลักษณะของเหยื่อของอาชญากรรมตางๆ 
 

ภาพที่ 6 การใชงาน
 
  

นบส. 2 

Walt Disney World Resort)  
 Bands ซึ่งเปนสายรัดขอมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเที่ยวชม 

กา โดยสายรัดขอมือนี้สามารถใชระบุตัวตนผูใชงานเพื่อใชแทนบัตรผานเขา
ประตู บัตรเครดิต คียการดสําหรับหองพัก การรอคิวเพื่อเขารับบริการ การลงทะเบียนเลนเครื่องเลนลวงหนา
ได และการไดรับการตอนรับดวยชื่อตามจุดตางๆ เปนตน  

งกลาวจะทําใหสามารถเก็บขอมูลของลูกคาที่เปนประโยชนได อาทิ ขอมูลประวัติการใชจาย
ขณะเที่ยวชมดิสนี่ยเวิรล การติดตามขอมูลโลเคชั่นไดแบบเรียลไทม ขอมูลประวัติของผูเขาชม ประวัติการเลน
เครื่องเลน ซึ่งสามารถนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาได ขอมูลของลูกคาดังกลาวชวยใหดิสนี่ย
สามารถนํามาชวยบริหารจัดการทรัพยากรและบริการไดในหลายๆ ดาน เชน การจัดสรรหองพัก 
รอบของเครื่องเลน รานอาหาร จุดขายของที่ระลึก และที่วางสําหรับจอดรถ เปนตน  

การติดตั้งระบบดังกลาว ทําใหดิสนี่ยตองลงทุนในหลายๆ ดาน ทั้งการเทรนพนักงานกวา การติดตั้ง 
ตารางกิโลเมตรเพื่อใหเพียงพอตอการเชื่อมตอใชงานของลูกคา

การทําเหมืองขอมูลอาชญากรรม เปนรูปแบบการวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมที่
นําผลลัพธมาแสดงบนแผนที่ภูมิศาสตร โดยการกําหนดจุดตําแหนงที่เกิดอาชญากรรม
วิเคราะหวาอาชญากรรมใดบางที่มีรูปแบบใกลเคียงกัน อาทิ ขอหา อาวุธที่ใช ลักษณะขอ

เห็นการรูปแบบ แนวโนม และความเปลี่ยนแปลงบริเวณที่เกิดเหตุของ
รรมที่มีความใกลเคียงกัน ซึ่งสามารถนําไปวางแผนปองกันอาชญากรรมได 

นําไปสูการระบุตัวตนของคนราย หรือเพ่ือคนหาความสัมพันธของอาชญากรที่อาจกระทําผิดร
หรือกระทั่งการทํานายชวงเวลา สถานที่ และลักษณะของเหยื่อของอาชญากรรมตางๆ  

 
การใชงาน crime mining โดยสํานักงานตํารวจสหราชอาณาจักร
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ซึ่งเปนสายรัดขอมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเที่ยวชม Disney 
กา โดยสายรัดขอมือนี้สามารถใชระบุตัวตนผูใชงานเพื่อใชแทนบัตรผานเขา

ประตู บัตรเครดิต คียการดสําหรับหองพัก การรอคิวเพื่อเขารับบริการ การลงทะเบียนเลนเครื่องเลนลวงหนา

งกลาวจะทําใหสามารถเก็บขอมูลของลูกคาที่เปนประโยชนได อาทิ ขอมูลประวัติการใชจาย
ขณะเที่ยวชมดิสนี่ยเวิรล การติดตามขอมูลโลเคชั่นไดแบบเรียลไทม ขอมูลประวัติของผูเขาชม ประวัติการเลน

ขอมูลของลูกคาดังกลาวชวยใหดิสนี่ย 
สามารถนํามาชวยบริหารจัดการทรัพยากรและบริการไดในหลายๆ ดาน เชน การจัดสรรหองพัก  

การติดตั้งระบบดังกลาว ทําใหดิสนี่ยตองลงทุนในหลายๆ ดาน ทั้งการเทรนพนักงานกวา การติดตั้ง 
อตอการเชื่อมตอใชงานของลูกคา รวมถึงระบบ

เหมืองขอมูลอาชญากรรม เปนรูปแบบการวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมที่
นําผลลัพธมาแสดงบนแผนที่ภูมิศาสตร โดยการกําหนดจุดตําแหนงที่เกิดอาชญากรรม พรอมทั้งทําการ
วิเคราะหวาอาชญากรรมใดบางที่มีรูปแบบใกลเคียงกัน อาทิ ขอหา อาวุธที่ใช ลักษณะของคนราย  

แนวโนม และความเปลี่ยนแปลงบริเวณที่เกิดเหตุของ
นําไปวางแผนปองกันอาชญากรรมได นอกจากนี้ ยังอาจจะ

นําไปสูการระบุตัวตนของคนราย หรือเพ่ือคนหาความสัมพันธของอาชญากรที่อาจกระทําผิดรวมกันเปนองคกร 
 

 

โดยสํานักงานตํารวจสหราชอาณาจักร 
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New York State Department of Health 
 หนวยงานสาธารณสุขในรัฐนิวยอรกเปนหนวยงานแรกในสหรัฐอเมริกาที่ไดนําขอมูลขนาดใหญมาใช     
ในการสรางฐานขอมูลแกประชาชนเพื่อแจงจํานวนเตียงวาง จํานวนคิวที่ตองรอตามเวลาจริงการใหบริการ
บานพักคนชรา เพื่อใหประชาชนสามารถเลือกที่จะเขาใชบริการไดโดยเฉพาะในเวลาเรงดวนและจําเปน 
รวมถึงการใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับรานอาหารวามีประวัติดานสุขอนามัยอยางไร 
นอกจากนี้  ยังมีการใชขอมูลจากการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในการออกนโยบาย
เกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดตอ อาทิ การใชแผนภาพทางภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชากร
ในแตละเขต เชน สภาวะน้ําหนักเกิน สภาวะเบาหวาน ของเด็กในแตละโรงเรียน และทําใหทราบไดวาเขต
พื้นที่เปนปจจัยที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับโรคอวนและโรคเบาหวานได และเปนขอมูลสําหรับหนวยงานใน
การออกนโยบายเพื่อรณรงคเก่ียวกับสุขภาพโดยเจาะจงในกลุมประชากรที่มีภาวะเสีย่ง  
 
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
เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผนดินไวในหลายสวนเชนกัน ตั้งแตเปาหมายของการปฏิรูป 
ตัวชี้วัด ประเด็นการปฏิรูป และกลยุทธการปฏิรูป เชนการกําหนดเปาหมายการปฏิรูปใหมีการ “จัดองคกร
ภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล” หรือ “จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให
เปนระบบดิจิทัล เพื่อความโปรงใส ทันสมัย ปรับตัวไดรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม” และมีตัวชี้วัดที่ “1.5.1 บริการภาครัฐที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนอยูในระบบดิจิทัลทั้งหมด (fully digitized services)” โดยมี
หลักการของการปฏิรูป ดังนี้ 

1) หนวยงานภาครัฐมีโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (digital government infrastructure) 
สําหรับรองรับการใหบริการการทํางานผานระบบดิจิทัล ซึ่งจะทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงบูรณา
การขอมูลและระบบดิจิทัลของแตละหนวยงานเขาดวยกันไดโดยงายภายใตมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการรักษา 
ความปลอดภัยของขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสรางพื้นฐานดังกลาว
ครอบคลุมทั้งพื้นฐานดิจิทัล digital infrastructureอาทิ เครือขาย เครื่องแมขาย (infrastructure-as-          
a-service) และแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน (platform-as-a-service) เชน แพลตฟอรมการเชื่อมโยงและ 
บูรณาการขอมูล แพลตฟอรมการยืนยันตัวบุคคลดวยชองทางดิจิทัลและแพลตฟอรมการชําระเงินผาน
ชองทางดิจิทัล เปนตน   

2) รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ และหนวยกํากับ สามารถนําระบบดิจิทัลไปใชในการทํางานและการ
บริหารราชการแผนดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่  และชวยใหรัฐบาลมีขอมูล                       
การดําเนินงานดานตาง ๆ ที่ถูกตอง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3) มีการนําระบบดิจิทัลสําหรับใชสนับสนุนงานพื้นฐาน เชน งานสารบรรณ งานงบประมาณ บัญชี
การเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง งานบริหารบุคคล โดยกําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ระบบงานใหชัดเจน และจัดใหมีบริการในลักษณะรวมศูนย (software-as-a-service) โดยอาจจะเปน
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 
 

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว 6 ยุทธศาสตร โดยมยีุทธศาสตรที่ 4 เปนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยจะมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานําไปสูการหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือน
เปนองคกรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด 
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  

จะถูกปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางเปนระบบ มีการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษมากขึ้น  
เกิดการใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มบูรณาการขอมูลและทรัพยากรรวมกัน 
นําไปสูการ เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (connected government) และการมีชุดขอมูลและระบบบริการ
พื้นฐานภาครัฐ (government service platform) ที่มีมาตรฐาน สามารถเขาถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช
งานรวมกันได  

ระยะที่ 2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐและบูรณาการขอมูลขามหนวยงานผูบริหารภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลได และใชประโยชน
จากการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอยางถูกตอง ทันสถานการณ 
สามารถพัฒนาบริการภาครัฐตามความตองการของประชาชนผูรับบริการตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชน
เขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 
ของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณมั่นคง ปลอดภัย และรักษาความเปนสวนตัวของขอมูล ซึ่งนําไปสู 
การดําเนินงานที่มีความโปรงใส (transparency) นาเชื่อถือ (accountability) และตรวจสอบได  

ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะมุงเนนให
ภาครัฐมีกระบวนการทํางานเปนระบบดิจิทัลโดยสมบูรณเชื่อมโยงการทํางานและขอมูลระหวางภาครัฐ 
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 ภาครัฐไทยอยูในกลุมรัฐบาลดิจิทัลที่พัฒนาแลว และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสราง 
บริการภาครัฐแกประชาชนอยางยั่งยืน การทํางานของภาครัฐที่รวมกันเปนเสมือนองคกรเดียวที่ทํางานดวย 
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด รวดเร็ว โปรงใส ไดเปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยรัฐจะไมเปน 
ผูสรางบริการสาธารณะอีกตอไป แตบทบาทของรัฐในอนาคตเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก ผูกํากับดูแล 
บริหารจัดการการใหบริการสาธารณะระหวางภาคเอกชนและประชาชนใหเกิดความเปนธรรม ประชาชน  
ทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา ประชาชนสามารถมีสวนรวม  
ในการปกครองและบริหารบานเมืองโดยสมบูรณ ภาครัฐไทยจะกลายเปนผูนําดานรัฐบาลดิจิทัลดานการ
บริหารจัดการภาครัฐและดานการบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน  
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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 
ไวดวย โดยมุ งเนนที่จะพัฒนาภาครัฐที่ เปดกวางและเชื่อมโยงเขากับทุกฝาย (Open&Connected 
Government) นั่นคือ ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน โดยบุคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทํางานจากระบบ analog สูการทํางานในระบบ digitalทั้งยังไดระบุวาศักยภาพ
ดานการจัดการขอมูลขนาดใหญเปนศักยภาพที่จําเปนตองเติมเต็มเพ่ือการขับเคลื่อนแผน Thailand 4.0 ดวย 
 
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

1. นายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 กันยายน 2560 ไดมีขอสั่งการให  
“ใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ขับเคลื่อนการดําเนินการในเรื่องการจัดการขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) และศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลเปน



 

 

รูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น รวมทั้งใหดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลภาครัฐ 
ประสานหนวยงานภาครัฐตาง ๆ นําขอมูลที่พรอมใหบริการมาดําเนินการเปนโครงการนํารอง ใหแลวเสร็จ
ภายในป 2560 ดวย” ซึ่งขอสั่งการดังกลาวสํานักเลขาธิการ
ว 463 วันที่ 15 กันยายน  2560 
 

ภาพที ่9  หนังสือ
 

2. นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
ขอมูลจากสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใชประโยชน 
จัดทําเปนภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใชประโยชนเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานขอมูลกลางภาครัฐภายใน 3 เดือน
นร.0505/ว 494  วันที่ 29 กันยายน 
 
 

นบส. 2 

รูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น รวมทั้งใหดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลภาครัฐ (Government Data Center
ประสานหนวยงานภาครัฐตาง ๆ นําขอมูลที่พรอมใหบริการมาดําเนินการเปนโครงการนํารอง ใหแลวเสร็จ

ซึ่งขอสั่งการดังกลาวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดออกเปนหนังสือ

 
หนังสือที่ นร.0505/ว 463 วันที่ 15 กันยายน  2560 

ขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)] เปนเจาภาพในการรวบรวม

ขอมูลจากสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใชประโยชน Big Data 
จัดทําเปนภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใชประโยชนเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ

เดือนซึ่งขอสั่งการดังกลาวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดออกเปนหนังสือ
กันยายน 2560 
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Government Data Center) โดย
ประสานหนวยงานภาครัฐตาง ๆ นําขอมูลที่พรอมใหบริการมาดําเนินการเปนโครงการนํารอง ใหแลวเสร็จ

คณะรัฐมนตรีไดออกเปนหนังสือที่ นร.0505/            

 

 

กันยายน 2560 ใหกระทรวง
เปนเจาภาพในการรวบรวม

Big Data ของทุกหนวยงาน
จัดทําเปนภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใชประโยชนเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ

ซึ่งขอสั่งการดังกลาวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดออกเปนหนังสือที่ 



 

 

ภาพที ่10   หนังสือ
 

และตอมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 
เพื่อใหการจัดการขอมูลขนาดใหญ (

(1) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี 
นโยบายการจัดการขอมูลขนาดใหญ 
จากตางประเทศมาเปนที่ปรึกษาในการดําเนินการ และ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยใหรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เขามามีสว
รวมในการดําเนินการดวย 

(2) ใหทุกสวนราชการที่เปนเจาของขอมูลรับผิดชอบความถูกตอง ครบถวน และความเปนปจจุบัน
ของขอมูล โดยใหความสําคัญกับการจัดกลุมขอมูลเปน 
ขอมูลที่เปนเรื่องความมั่นคง หรือเรื่องท่ีมีชั้นความลับ
 

นบส. 2 

 
หนังสือที่ นร.0505/ว 494  วันที่ 29 กันยายน 2560

และตอมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการเพิ่มเติม
(Big Data) มีประสิทธิภาพและเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วดังนี้

มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับการขับเคลื่อนการดําเนิน
นโยบายการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยใหดําเนินการ (1) เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือ
จากตางประเทศมาเปนที่ปรึกษาในการดําเนินการ และ (2) ติดตามและเรงรัดการดําเนินการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม

ายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เขามามีสว

ใหทุกสวนราชการที่เปนเจาของขอมูลรับผิดชอบความถูกตอง ครบถวน และความเปนปจจุบัน
ของขอมูล โดยใหความสําคัญกับการจัดกลุมขอมูลเปน 2 กลุม ไดแก ขอมูลที่เปนการใหบริการประชาชน และ

หรือเรื่องท่ีมีชั้นความลับ 
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 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 

 

2560 

นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการเพิ่มเติม
มีประสิทธิภาพและเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วดังนี้ 

กํากับการขับเคลื่อนการดําเนิน
เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนหรือ

ติดตามและเรงรัดการดําเนินการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม

ายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่
กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(NECTEC) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เขามามีสวน

ใหทุกสวนราชการที่เปนเจาของขอมูลรับผิดชอบความถูกตอง ครบถวน และความเปนปจจุบัน
กลุม ไดแก ขอมูลที่เปนการใหบริการประชาชน และ



 

 

การขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญ
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
ของภาครัฐ ตลอดจนไดมีมติเห็นชอบ 
24 กรกฎาคม 2560 โดยมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหเห็นผลเปนรูปธรรม
ขอมูลขนาดใหญ มีความจําเปนจะตองมีการแกไข
กับการใชขอมูลภาครัฐ ซึ่งยังมีความเหลื่อมล้ํา
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการใชประโยชนจาก
สํารวจความพรอมดานขอมูลขนาดใหญของหนวยงานระดับกระทร
ขนาดใหญไว 
 

ภาพที่ 11  ความพรอมของหนวยงานระดับกระทรวงในการดําเนินงาน 
 
 

นบส. 2 

การจัดการขอมูลขนาดใหญภาครัฐ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ตลอดจนไดมีมติเห็นชอบ (ราง)กรอบแผนแมบทการจัดทําขอมูลขนาดใหญ

โดยมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เนินงานในเรื่องดังกลาวใหเห็นผลเปนรูปธรรม ซึ่งในการดําเนิ

ขอมูลขนาดใหญ มีความจําเปนจะตองมีการแกไขขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติที่เกี่ยวของ
ยังมีความเหลื่อมล้ําและไมชัดเจน สงผลใหเกิดขอจํากัดที่เปนปญหาอุปสรรคใหญ

คัญในการขับเคลื่อนนโยบายการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญภาครัฐสํานักงานรัฐบาลดิจิทัลไดทําการ
สํารวจความพรอมดานขอมูลขนาดใหญของหนวยงานระดับกระทรวง และไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขอมูล

 
ความพรอมของหนวยงานระดับกระทรวงในการดําเนินงาน Big data
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 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
แผนแมบทการพัฒนาขอมูลขนาดใหญ 

ขอมูลขนาดใหญของภาครัฐ เมื่อวันที ่
โดยมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ซึ่งในการดําเนินการพัฒนาระบบ
ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติที่เกี่ยวของ

กัดที่เปนปญหาอุปสรรคใหญ
สํานักงานรัฐบาลดิจิทัลไดทําการ

วง และไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขอมูล

 

Big data 



 

 

ภาพที่ 1
เริ่มจากเดือนธันวาคม 

 
 
 

นบส. 2 

 
12   แผนพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญระยะ 1 ป  

เริ่มจากเดือนธันวาคม 2560 ของสํานักงานรัฐบาลดิจิทัล 
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 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 
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นบส. 2 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 
 

ผลการวิเคราะหการขับเคลื่อนการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในภาครัฐ 
 หน วยงานที่ ตอบแบบสอบถามเปนหน วยงานระดับกรม 35 หน วยงาน ประกอบด วย  
กรมประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กรมชลประทาน กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ําและ
บาดาล กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมคุมประพฤติ กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร  
กรมวิทยาศาสตรบริการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งผูตอบแบบสอบถามทุกคนเปนผูรับผิดชอบงาน
ดานระบบสารสนเทศหรือระบบขอมูลของกรม 
 ทุกหนวยงานมีนโยบายและไดกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําของหนวยงานไวแลว กิจกรรม                  
ที่หนวยงานมักดําเนินงานประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบขอมูล
ขนาดใหญ การสํารวจ รวบรวม และจัดเตรียมขอมูลภายในองคกร การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานภายในกรม ภายในกระทรวง และระหวางกระทรวง โดยมีเพียง 1 หนวยงานที่ไดดําเนินการสํารวจ
ความตองการขอมูลจากหนวยงานภายนอก 
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นบส. 2 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 
 

ตารางที่ 1 การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ 
กิจกรรม จํานวนหนวยงาน รอยละ 
มีนโยบาย/กรอบแนวคิดในการจัดทําระบบขอมูลขนาดใหญ 35 100 
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 14 40 
สํารวจ/รวบรวม/จัดเตรียมชุดขอมูลภายในองคกร 9 26 
พัฒนาบุคลากรหรือการอบรมใหความรูบุคลากร 6 17 
พัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรม 5 14 
พัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานภายใน
กระทรวง 

5 14 

ศึกษาแนวทางการจัดทําระบบขอมูลขนาดใหญ 4 11 
พัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางกระทรวง 4 11 
ประสาน/จัดทําความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ                   
เพื่อบูรณาการขอมูล 

3 9 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับขอมูลขนาดใหญ 3 9 
สํารวจความตองการขอมูลจากหนวยงานภายนอก 1 3 
กําหนดมาตรฐานขอตกลงในการแลกเปลี่ยนและเขาถึงขอมูล 1 3 
จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล 1 3 

 
 หนวยงานสวนใหญมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูลที่มีโครงสรางชัดเจน (30 หนวยงาน   
คิดเปนรอยละ 86) มี 10 หนวยงานที่มีระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแฟมขอมูลดิจิทัล และมี 9 หนวยงาน
ที่มีระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (geographic information system, GIS) 
 
ตารางที่ 2  รูปแบบแฟมขอมูลดิจิทัลที่หนวยงานตางๆ จัดเก็บ 
รูปแบบ จํานวนหนวยงาน รอยละ 
ฐานขอมูล 30 86 
แฟมขอมูลดิจิทัล 17 49 
     - scan document 8 23 
     - office document เชน text, MS Words, PowerPoints 10 29 
     - Multimedia file เชน รูปภาพ วีดิทัศน เสียง 5 14 
     - email 2 6 
ระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ 9 26 
ระบบสารสนเทศสําหรับงานสนับสนุน (back office) 4 11 
 
 
 
 



 

 

 ขอมูลสวนใหญที่หนวยงานราชการจัดเก็บในปจจุบันยังคงอยูในรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแบบดั้งเดิม 
และยังไมเขาขายนิยามของขอมูลขนาดใหญ มีหนวยงานเพียง 
ประโยชนจากขอมูลขนาดใหญแลว ซึ่งการใชประโยชนก็จะเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน เชน 
ปริมาณผลผลิตขาวลวงหนาคัดกรองกลุม
บริหารจัดการภาคปศุสัตวไทยครอบคลุ

ภาพที่ 13  จํานวนหนวยงานที่มีขอมูลขนาดใหญและไดใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ
และจํานวนหนวยงานที่ยังไมมีขอมูลขนาดใหญ

 
 การพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญของกรมตางๆ ตามนโยบายรัฐบาลในขณะนี้ พบวา รอยละ 
มีเปาหมายที่จะนําขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รอยละ 
ขนาดใหญมาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ รอยละ 
เหตุการณตางๆ รอยละ 23 ตองการนําขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบันใหไดดียิ่งขึ้น 
รอยละ 9  ตั้งใจจะนําใชเพื่อปองกันการทุจริต และรอยละ 
ขอมูลขนาดใหญ 
 

นบส. 2 

ขอมูลสวนใหญที่หนวยงานราชการจัดเก็บในปจจุบันยังคงอยูในรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแบบดั้งเดิม 
และยังไมเขาขายนิยามของขอมูลขนาดใหญ มีหนวยงานเพียง 10 หนวยงานที่มีขอมูลและไดมีโอกาสใช
ประโยชนจากขอมูลขนาดใหญแลว ซึ่งการใชประโยชนก็จะเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน เชน 
ปริมาณผลผลิตขาวลวงหนาคัดกรองกลุมผูมีรายนอยที่วิกฤตมากที่สุดบริหารจัดการน้ํา

ครอบคลุมทุกพื้นที่บริหารจัดการเกษตรไทย พยากรณอากาศ เปนตน

 
จํานวนหนวยงานที่มีขอมูลขนาดใหญและไดใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ

และจํานวนหนวยงานที่ยังไมมีขอมูลขนาดใหญ 

การพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญของกรมตางๆ ตามนโยบายรัฐบาลในขณะนี้ พบวา รอยละ 
มีเปาหมายที่จะนําขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รอยละ 31 
ขนาดใหญมาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ รอยละ 31 ตองการขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อการพยากรณ

ตองการนําขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบันใหไดดียิ่งขึ้น 
ตั้งใจจะนําใชเพื่อปองกันการทุจริต และรอยละ 14 ยังไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ

20 

 รุนที่ 10 (สิงหาคม 2561) 

ขอมูลสวนใหญที่หนวยงานราชการจัดเก็บในปจจุบันยังคงอยูในรูปแบบการจัดเก็บขอมูลแบบดั้งเดิม 
หนวยงานที่มีขอมูลและไดมีโอกาสใช

ประโยชนจากขอมูลขนาดใหญแลว ซึ่งการใชประโยชนก็จะเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน เชน คาดการณ
บริหารจัดการน้ําในภาพรวมทั้งระบบ

พยากรณอากาศ เปนตน 

 

จํานวนหนวยงานที่มีขอมูลขนาดใหญและไดใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ  

การพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญของกรมตางๆ ตามนโยบายรัฐบาลในขณะนี้ พบวา รอยละ 46  
31 ตั้งใจจะนําขอมูล

ตองการขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อการพยากรณ
ตองการนําขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบันใหไดดียิ่งขึ้น 

ยังไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ
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ภาพท่ี 14  เปาหมายของการนําขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชนในอนาคต 
 

 

 ขอจํากัดท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญท่ีหนวยงานกลาวถึงไดแก ความไมพรอมดาน
บุคลากร (รอยละ 71) โครงสรางพ้ืนฐานท่ียังไมเหมาะสม (รอยละ 54) กฎหมายและระเบียบตางๆ  
(รอยละ 51) งบประมาณไมเพียงพอ (รอยละ 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ปรับปรุงคุณภาพบริการ

พยากรณ

วิเคราะหสถานการณปจจบุัน

การปองกันการทุจริต

ไมชัดเจน
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ตารางท่ี 3 ขอจํากัดสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการขอมูลขนาดใหญ 
ขอจํากัดสําคัญ จํานวนหนวยงาน รอยละ 
ขอมูล   
- การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ/ขอมูลยังไมมีคุณภาพ 7 20 
- ขอมูลท่ีสําคัญบางอยางยังไมไดมีการจัดเก็บ 1 3 
- นําขอมูลท่ีมีอยูไปใชประโยชนคอนขางนอย 4 11 
- ไมยอมเปดเผยขอมูล/ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนขอมูล 7 20 
Infrastructureของระบบ 19 54 
     - เทคโนโลยีการจัดเก็บ 2 6 
     - Hardware ในการประมวลผล 9 26 
     - Software ในการประมวลผล 10 29 
     - มาตรฐานการจัดเก็บแตกตางกัน 2 6 
     - ระบบงาน 1 3 
     - Data Center 3 9 
งบประมาณ 10 29 
นโยบายไมชัดเจน 2 6 
ขาดการขับเคลื่อนนโยบายอยางจริงจัง 1 3 
ผูบริหารยังมีความเขาใจเรื่องขอมูลขนาดใหญไมถูกตอง 1 3 
กฎหมาย ระเบียบ 18 51 
     - การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 7 20 
     - ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 1 3 
บุคลากรไมเพียงพอ/ยังมีสมรรถนะไมเพียงพอ 25 71 
     - Data scientist 8 23 
     - Data analysis 3 9 
     - บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 29 
     - ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 3 9 
 
 ปจจัยบวกท่ีจะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญดําเนินการไปไดท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย การมีขอมูลสําคัญสําหรับการทํางานท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 37) ผูบริหารใหความสําคัญ  
(รอยละ 34) บุคลากรมีความเขาใจเทคโนโลยี (รอยละ 29) และการมีแผนการดําเนินงานอยูแลว (รอยละ 14) 
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ตารางท่ี 4  ปจจัยบวกท่ีสงเสริมการขับเคลื่อนโครงการขอมูลขนาดใหญ 
ปจจัยบวก จํานวนหนวยงาน รอยละ 
มีขอมูลสําคัญสําหรับการทํางานท่ีมีคุณภาพ 13 37 
     - หนวยงานมีชุดขอมูลท่ีมีมูลคาสูง 2 6 
ผูบริหารใหความสําคัญ 12 34 
มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 5 14 
มีการกําหนดงานท่ีจะใชขอมูลขนาดใหญอยางชัดเจน 2 6 
บุคลากรมีความเขาใจเรื่องเทคโนโลย ี 10 29 
บุคลากรใหความรวมมือ 4 11 
ไดริเริ่มพัฒนา Data scientist ระดับเบื้องตนไวแลว 1 3 
มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไว 1 3 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 2 6 
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน/เครือขายท่ีเก่ียวของ 3 9 
 
 ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามเชื่อวาจะมีสวนชวยสงเสริมใหระบบขอมูลขนาดใหญเกิดข้ึนไดอยางเปน
รูปธรรม ประกอบดวย 

1. นโยบายของผูบริหารท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ 
2. การสนับสนุนอยางจริงจังของรัฐบาลในการบูรณาการฐานขอมูล การเชื่อมโยง และการ

แลกเปลี่ยนขอมูล 
3. การเปดเผยขอมูลภาครัฐอยางจริงจัง (Government Open Data)  
4. การบริหารจัดการมาตรฐานกลางขอมูลใหทุกหนวยงานใชเปนมาตรฐานเดียวกัน และการพัฒนา

คุณภาพขอมูลอยางตอเนื่อง 
5. การปรับปรุงขอมูลใหมีความเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง 
6. จัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพรอมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานและซอฟตแวรเก่ียวของตางๆ 

รวมถึงการสรางบุคลากรดานขอมูลขนาดใหญ 
7. บุคลากรตองทราบนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศอยางชัดเจน  
8. แผนในการดําเนินการท่ีชัดเจน และมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ    
9. มีการนําขอมูลขนาดใหญท่ีมีอยูมาใชประโยชน อยางเปนรูปธรรม 
10. การแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคในการเชื่อมโยงขอมูล 
11. สรางความรูสึกมีสวนรวมในการจัดทํา Big Data 
12. สรางความเชื่อม่ันในระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
จากการทบทวนเอกสารและการเก็บขอมูลปฐมภูมิเก่ียวกับการขับเคลื่อนการจัดการขอมูลขนาดใหญ

ภาครัฐ คณะผูศึกษาพบวา แมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญเปนเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนมาชวงระยะหนึ่งแลว แตการ
นําเทคโนโลยีชนิดนี้มาใชในประเทศไทยยังมีอยูคอนขางจํากัด โครงการขอมูลขนาดใหญภาครัฐท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน
เม่ือป 2560 เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนและผลักดันในเชิงนโยบายจากนายกรัฐมนตรีสูผูบริหารระดับสูง 
นายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งการและติดตามงานขอมูลขนาดใหญดวยตัวเอง โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักซ่ึงตองรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกเดือน 

สํานักงานรัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดดําเนินการ
ประเมินความพรอมของหนวยงานระดับกระทรวง และมีแนวคิดท่ีจะจัดตั้ง Government Big Data 
Analytics Center ข้ึน โดยรวบรวมขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดจากกระทรวงตางๆ เขามาไวดวยกัน  
ในขณะเดียวกัน ก็สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ พัฒนาสมรรถนะและขับเคลื่อนการพัฒนาขอมูล
ขนาดใหญของหนวยงาน การดําเนินงานในระยะนี้ ยังเปนไปในลักษณะทําไปคิดไป ยังไมมีแผนแมบท และ
แผนการลงทุนท่ีชัดเจน การดําเนินงานจึงขาดความชัดเจนในหลายๆ ดาน ตั้งแตวัตถุประสงคสําคัญของการ
จัดทําขอมูลขนาดใหญ ชุดขอมูลท่ีควรเปดเผย/แลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
และของหนวยงาน ความรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน ไปจนถึงการจัดสรรผลประโยชนท่ี
ไดจากการใชขอมูลรวมกันอยางเหมาะสม 

ในสวนของหนวยงานระดับกรม แมจะมีขอจํากัดหลายดาน ไดแก งบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน 
กําลังคน ความเขาใจในนโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ  
แตดวยการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และการท่ีหนวยงานตางๆ มีระบบขอมูลท่ีดําเนินการจัดเก็บอยูเปน
ประจําอยูแลว จึงทําใหสามารถขับเคลื่อนงานไปไดระดับหนึ่ง  

บุคลากรท่ีสําคัญท่ีภาครัฐไทยกําลังขาดแคลนอยางมากสําหรับการขับเคลื่อนระบบขอมูลขนาดใหญ ก็
คือ data scientist ซ่ึงตัว data scientist เปนกําลังคนท่ีมีสมรรถนะท่ีแตกตางจาก data analyst 
คอนขางมาก นั่นคือ data scientist จะตองเปนผูท่ีมีความรูท้ังทางดานคณิตศาสตร สถิติ โปรแกรมม่ิง 
ซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะตองมีความรูในตัวธุรกิจหลักขององคกรดวย 
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ภาพท่ี 15  สมรรถนะท่ีสําคัญของ data scientist กําลังคนท่ีสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนงานขอมูลขนาดใหญ 
 
ขอเสนอ 

โครงการขอมูลขนาดใหญเปนโครงการใหมอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาล แตโครงการนี้เปนโครงการท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีไมควรปลอยใหดําเนินการไปเรื่อยๆ เหมือนเชนโครงการอ่ืนๆ ระบบขอมูลขนาดใหญจะเปน
สวนสําคัญของการปรับเปลี่ยนระบบราชการ (digital government transformation) หากจะทําใหการ
ขับเคลื่อนงานขอมูลขนาดใหญของภาครัฐมีความสมบูรณ ยังมีความทาทายอีกคอนขางมากท่ีหนวยงานหลัก
หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานปฏิบัติจะตองกาวขามไป ซ่ึงคณะผูทําการศึกษา มีขอเสนอสําหรับการ
ดําเนินการในระยะตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอตอผูรับผิดชอบงานดานยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และผูรับผิดชอบจัดทําแผนแมบท 
 ควรบรรจุเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญภาครัฐเปนหนึ่งในวาระสําคัญในแผนแมบท โดย
กําหนดใหมีข้ันตอนและแนวทางการดําเนินงานตางๆ สําหรับสวนราชการท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน 
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ขอเสนอตอหนวยงานหลัก 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานรัฐบาลดิจิทัลจะตองจัดทําแผนแมบทเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการขอมูลขนาดใหญโดยการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ โดยอยางนอยท่ีสุดแผนแมบทจะตอง 

 กําหนดเปาหมายของการนําขอมูลขนาดใหญไปใชใหชัดเจน  

 กําหนดชุดขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐจะตองจัดเก็บอยางเปนระบบและมี
คุณภาพ 

 กําหนดบทบาทหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของในระบบงาน 

 จัดทํา resource mapping ใหชัดเจน 

 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางเหมาะสม 

 มีความชัดเจนเรื่องแผนกําลังคนท้ังระยะสั้น และระยะยาว 

 มีวิธีการจัดการกับขอจํากัดและอุปสรรคตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ เปนตน 
 
ขอเสนอหนวยงานสนับสนุน 
 ในท่ีนี้ หนวยงานสนับสนุน หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ การพิจารณา
โครงสรางหนวยงาน กําลังคน การพิจารณากฎหมาย และระเบียบตางๆ  หนวยงานสนับสนุนควรดําเนินการ
ดังนี้ 

1. มีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบท รวมเสนอทางเลือกในการจัดหาทรัพยากร ตลอดจนแนวทางใน
การจัดการกับอุปสรรคดานการบริหารจัดการ กฎหมาย และระเบียบตางๆ  
 2. มีความเขาใจในตัวแผนแมบทเปนอยางดี 
 3. รวมผลักดัน สนับสนุน ขับเคลื่อน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบท
อยางเต็มท่ี 
 
ขอเสนอตอหนวยงานปฏิบัต ิ
 1. มีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบท รวมกําหนดเปาหมายของการนําขอมูลขนาดใหญไปใชกําหนด
ชุดขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐจะตองจัดเก็บอยางเปนระบบและมีคุณภาพ และรวมกําหนด
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของในระบบงาน 
 2. สนับสนุนการจัดทํา resource mapping เพ่ือใหไดขอมูลท่ีใกลเคียงกับความจริงท่ีสุดมาใชในการ
วางแผนจัดหาและจัดการทรัพยากร (รวมท้ังทรัพยากรมนุษย) 
 3. พิจารณาเลือกลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน จัดลําดับความจําเปน อยางเหมาะสมและคุมคา 
 4. การดูแลการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ เท่ียงตรง และ
รวดเร็ว ตลอดจนการจัดการขอมูล การคงมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล และการแบงปนขอมูล 
 5. การเรงทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ รัฐบาลดิจิทัล และระบบขอมูล
ขนาดใหญใหกับบุคลากรในหนวยงานงาน 
 6. การพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลอัตโนมัติ ระบบปญญาประดิษฐ เพ่ือการตรวจจับรูปแบบ การ
วิเคราะหสภาวะปจจุบัน การคาดการณอนาคตท่ีรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 7. จัดระบบใหมีการนําขอคนพบหรือความรูท่ีไดไปสูการใชประโยชน 
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การขับเคลื่อนการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big data) ในภาครัฐ 
 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน    กระทรวง       
ในกรณีตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมสามารถติดตอไดท่ี 
ช่ือผูประสานงาน     ตําแหนง     
หมายเลขโทรศัพท    อีเมล       
 
สวนท่ี 2: แบบสอบถาม 

1. ดานการรับรูและการเตรียมความพรอม  
1.1 ตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับBig Data กระทรวงหรือกรมของทานไดมีการดําเนินการอยางไร 
 
1.2 หนวยงานของทานมีนโยบายในประเด็นดาน Big Data อยางไร 

 
2. ดานฐานขอมูล/การนําไปใชประโยชน 

2.1 ปจจุบันหนวยงานของทานจัดเก็บขอมูลในการปฏิบัติงานในรูปแบบใด 
 
2.2 ทานเคยนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาใชในการวิเคราะหดานใดโดยวิธีการอยางไร 
 
2.3 หนวยงานของทานเคยหรือกําลังใชประโยชนจากBig Dataหรือไมถาเคยหรือกําลังใชโปรดระบุ

วาใชเพ่ืออะไรอางอิงขอมูลจากท่ีใด 
 
2.4 ทานคิดวาในอนาคตหนวยงานของทานสามารถใชประโยชนจากBig Dataอยางไรโปรดระบ ุ

ใชในการดําเนินการตามโจทยของBig Data คือ 
 
2.5 จากขางตนทานใชขอมูลสวนใดบางหรือหากไมมีจากหนวยงานของทานทานตองการขอมูล

จากหนวยงานใดเรื่องอะไร 
  

3. ดานปจจัยตาน/เสริม 
3.1 ทานคิดวา Big Data จะยกระดับประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานทานและเสริมสราง

ความรวมมือดานขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางไร 
 
3.2 ทานมีความกังวลดานความปลอดภัยของการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานหรือไมอยางไร 
 
3.3 ทานคิดวาการเชื่อมโยงขอมูล Big Data ระหวางหนวยงานสามารถเกิดข้ึนไดอยางเปน

รูปธรรมภายในปใด 
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3.4 ขอจํากัด/ปญหา/ขอติดขัดในการขับเคลื่อนการจัดทําBig Data ของหนวยงานเชนขอกฎหมาย
กฎระเบียบบุคลากรซอฟตแวร เปนตน 

 
3.5 ทานคิดวาในหนวยงานทานมีปจจัยดานบวกอะไรบางในการสงเสริมการจัดการ Big Data 

และทานจะพัฒนาสิ่งเหลานั้นไดอยางไร 
 
3.6 ทานคิดวาในหนวยงานทานมีปจจัยอะไรบางท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการ Big Data และ          

ทานจะตั้งรับกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร 
 
3.7 ทานมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการจัดการและ

วิเคราะห Big Data อยางไร  หนวยงานมีแผนในการพัฒนาบุคลากรโดย  
 
3.8 ทานคิดวามีปจจัยใดบางท่ีจะมีสวนชวยสงเสริมใหการเชื่อมโยงขอมูล Big Data เกิดข้ึนได

อยางเปนรูปธรรมไดอยางไร 
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