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บทท่ี 1  

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันการนำขอมูลขนาดใหญมาใชประโยชนในการประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทาง

ขององคกร หรือทีเ่รียกกันวา Big Data เปนเรื่องที่กำลังอยูในความสนใจอยางมากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมถึงองคกรตางๆ มีการปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว แตนอกเหนือจากความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใชแลวยังมีเรื่องของการจัดเก็บ

ขอมูลจากแหลงตางๆ นำมารวบรวมเอาไวใน platform เดียวกัน เพื่อนำมาวิเคราะหใหเกิดประโยชน 

โดยเฉพาะเรื ่องของการทำ Big Data Analytics เพื ่อคนหารูปแบบความสัมพันธของขอมูล และหาสิ่ง

เชื่อมโยงที่เชื่อมโยงขอมูลไวดวยกัน โดยเฉพาะการมีขอมูลขนาดใหญยอมทำใหการคาดการณตางๆ มีความ

แมนยำมากขึ้น ดังนั้นหากมีความเขาใจก็จะทำใหสามารถสรางขอมูล Big Data Analytics ไดหลากหลายมิต ิ

 ปจจุบัน กรมประชาสัมพันธ ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่หลากหลายและสอดคลองไปตามความ

ตองการดานการใชงาน ตามภารกิจของแตละสำนัก/กอง ภายในองคกร ขอมูลที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย 

ซึ่งยากในการนำไปสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนการนำเสนอขอมูลอันเปน

ประโยชนตอการพัฒนาสังคมดิจิทัลของประเทศไทย นอกจากนี้ขอมูลภายนอกองคกร อาทิ ขอมูลขาว, 

ขอมูลประชาสัมพันธ, ขอมูลสื่อ ฯลฯ เหลานี้ทำใหองคประกอบของการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกทำไดอยางยาก

ยิ่ง รวมทั้งปริมาณขอมูล (Volume) และความแตกตางกันของขอมูล (Variety) และแผนปฏิบัติราชการกรม

ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนผูนำดาน

ขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล กลยุทธที่ 3.2 สรางระบบฐานขอมูลขาว และงานประชาสัมพันธเพื่อเปน

พื้นฐานสำหรับระบบฐานขอมูลขนาดใหญของ กรมประชาสัมพันธ มีเปาประสงคเพื่อใหมีระบบขอมูลขาว

และประชาสัมพันธแบบดิจิทัลเพื่อใชงานภายใน กรมประชาสัมพันธ และฐานในการจัดทำชุดขอมูลเพื่อ

เปดเผยในชองทางสาธารณะ อีกทั้งบูรณาการขอมูลขาวและสื่อประเภทตางๆ รวมทั้งขอมูลจากการสำรวจ

ทั้งหมดที่หนวยงานในสังกัด กรมประชาสัมพันธ ไดจัดทำใหอยูในที่เดียวกัน ในรูปแบบดิจิทัล/คลาวด 

สามารถเรียกใชการประมวลผลและจัดทำรายงานในรูปแบบที่ตองการได ทุกที่ ทุกเวลา ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 แผนดังกลาวไดกำหนดกิจกรรมจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญมาดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของ กรมประชาสัมพันธ เพื่อใหผูทำงานดานขาว สื่อ 

และสารสนเทศอื่นๆ สามารถนำเขาและสืบคนขอมูลไดสะดวก บันทึกขอมูลในรูปแบบไมมีผู ถือครอง

กรรมสิทธิ์ (Non-Proprietary) รวมทั้งมีรูปแบบรายงานที่ตรงกับความตองการของผูใชงาน และสามารถ

ประมวลผลไดอยางง ายเพื ่อจ ัดทำตาราง Spreadsheet วางแนวทางจัดทำระบบขอมูลขาวและ

ประชาสัมพันธเพื่อเปนรากฐานของขอมูลดิจิทัลขนาดใหญตอไป 
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 ดังนั้นเพื่อใหกรมประชาสัมพันธ มีความพรอมในการพัฒนาฐานขอมูลกลางขนาดใหญ  (Big Data) 

สามารถเชื่อมโยงความหมายของขอมูลไดอยางถูกตอง นำไปสูการวางแผนหรือตัดสินใจ เพื่อเปนตัวชวยใน

การกำหนดทิศทางองคกรในยุคที่มีขอมูลเกิดขึ้นมากมายมหาศาล จึงมีความจำเปนที่จะตองจางที่ปรึกษาเพื่อ

กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนา Big Data และระบบตนแบบโดย

การนำเครื่องมือ (Tools) เขามาชวยในการจัดทำ Blueprint Data Model ตนแบบในการจัดเตรียมขอมูลที่

เปนมาตรฐานไดรับการยอมรับ พรอมการวิเคราะหขอมูลเพื่อทำตนแบบและถายทอดเทคโนโลยี โดยทีมงาน

ผูเชี่ยวชาญ (Excellence Unit) เพื่อใหบุคลากรสามารถพัฒนาไปสูการเปนฐานขอมูลกลางขนาดใหญตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.2.1 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา Big Data ใหสามารถนำไปสูการปฏิบัติได 

1.2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนา Big Data ที่ครอบคลุมตามกรอบการศึกษา 

1.3 ขอบเขตงาน 

ขอบเขตของการดำเนินงานของที่ปรึกษาตองประกอบดวยงาน ดังตอไปนี ้

1.3.1 การศ ึกษา ว ิ เคราะห  และทบทวนเอกสารที่ เก ี ่ยวข องก ับย ุทธศาสตร ของกรม

ประชาสัมพันธ  

1.3.2 สัมภาษณผูบริหาร เพื่อรับฟงกรอบแนวคิด วิสัยทัศน ประเด็นหรือโจทยที ่ตองการ

วิเคราะห รวมถึงผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของในสวนงานตางๆ เพื่อรับฟงแนวทางการปฏิบัติงาน จากตัวแทน

ผูปฏิบัติงานจากหนวยงานภายในของกรมประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

   1.3.2.1 การประชุมเพื ่ออธิบายระเบียบวิธีว ิจัย (Research Methodology) อันจะเปน

แหลงที่มาของการใหขอมูลเพื่อศึกษาประเด็น 

   1.3.2.2 การประชุมกลุมยอยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยสามารถระบุชนิดของขอมูลตนทาง

ในการนำไปสูการวิเคราะห Big Data    

    (1) ขอมูลที่มีอยูแลวและไดทำการวิเคราะหแลว 

    (2) ขอมูลที่มีอยูแลว แตไมเคยนำมาวิเคราะห 

    (3) ขอมูลที่ยังไมเคยเก็บ แตนาจะมีประโยชน 

    (4) ขอมูลจากภายนอกหรือแหลงอื่นๆ 

   1.3.2.3 การประชุมกลุมยอยเพื่อสอบทานขอมูลที่เก็บรวบรวมได 

  1.3.3 การศึกษา วิเคราะห ทบทวนและพิจารณามาตรฐานเทคโนโลยี และซอฟตแวรที่เก่ียวของ

กับเทคโนโลยี Bigdata  

  1.3.4 คัดเลือกความเหมาะสมในการจัดทำ Big Data Ecosystems 

  1.3.5 ทำรายงานผลการศึกษา และขอกำหนดทางเทคนิค ประกอบดวย 
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   1.3.5.1 ความพรอมของขอมูลภายในองคกรที่สามารถนำมาวิเคราะหได 

    (1) ชนิดของขอมูล (Data Type / Data Structure)  

     (2) ลักษณะการเก็บขอมูล (Personal / Share file / Database หรืออ่ืนๆ)  

   (3) สิทธิในการเขาถึงขอมูล (Data Authentication) 

   1.3.5.2 ความตองการนำขอมูลจากภายนอกองคกรมารวมวิเคราะหขอมูล 

    1.3.5.3 การจัดลำดับความสำคัญในการนำขอมูลไปวิเคราะหดวย Big Data 

   1.3.5.4 การศึกษาความพรอมทางเทคโนโลยีและคัดเลือกความเหมาะสมในการจัดทำ  

Big Data Ecosystems และกำหนดสถาปตยกรรม Data Lake Architecture  

   1.3.5.5 การศึกษาแนวทางการพัฒนาโมเดล การวิเคราะหที่เหมาะสมกับกรมประชาสัมพันธ 

   1.3.5.6 จัดทำรายงานการศึกษาเพื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนา Big Data in Action 

ระยะเวลา 3 ป 

1.4 การบริหารโครงการ 

ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานความกาวหนาและจัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานประจำเดือน ตลอด

ระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งจะตองบรรยายรายละเอียดผลการดำเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา โดยอยางนอย

เนื้อหาจะตองประกอบไปดวย 

(1) ผลงานในภาพรวมของโครงการ 

(2) ความกาวหนาของงานในแตละดาน 

(3) แผนการดำเนินงาน จากปจจุบันถึงงวดงาน 

(4) ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

1.5 เปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

   เปาหมาย 

  ระบบบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และระบบการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

สำหรับการบูรณาการขอมูลของกรมประชาสัมพันธ ที่สามารถเชื่อมโยงและรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางกรมประชาสัมพันธกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สามารถเตรียมขอมูลใหพรอมใชงานในรูปแบบการ

วิเคราะหขอมูล  

  ผลผลิต (Output) 

(1) มีระบบการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญที่มีสภาวะแวดลอมที่สนับสนุนการใชขอมูล

ไดอยางหลากหลาย โดยเฉพาะขอมูลขาวสาร สื่อประชาสัมพันธ และมีการนำเสนอ

ขอมูลดวยระบบอัจฉริยะสำหรับการบริหารงาน (Business Intelligence) และระบบ 

จินตภาพขอมูล (Data Visualization) 
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(2) มีระบบการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) สำหรับใหบริการขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ขาวสาร สื่อประชาสัมพันธ และขอมูลอื่นๆ ในรูปแบบรายงานที่ตองการเรียกดูรายงาน 

(Fixed report) รายงาน กำหนดเงื่อนไขที่ตองการเรียกดูรายงาน (Dynamic report) 

และแบบ Interactive Dashboard สำหรับผูบริหาร 

(3) มีระบบการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบ Open API Platform 
 

 ผลลัพธ (Outcome) 

(1) เกิดบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานขาวสาร ที่มีมาตรฐานระดับสากลและตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยมุงหมายใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชขอมูล ทุกกลุม 

(2) สนับสนุนการดำเนินงานดานนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ 

(3) สามารถนำขอมูลมาวิเคราะหวิจัยเพื่อสื่อสารใหประชาชนเกิดความเขาใจ และสามารถ

นำไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(1) สามารถบูรณาการขอมูลขาวสารภายในกรมประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหเกิดการ

พัฒนามาตรฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ สรางความชัดเจน ถูกตอง และไมกอใหเกิด

ความสับสนแกประชาชน 

(2) กอใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐทั้งภายในหนวยงาน กรม และกระทรวง

ที่มีความพรอม ชวยใหการอัพเดตขอมูลมีความถูกตองรวดเร็วยิ่งขึ้นในลักษณะ Real 

Time ตามขอตกลงของแตละหนวยงาน 

(3) มีการบริหารจัดการขอมูลอยางมีธรรมาภิบาล ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการงานดานขาวสาร ใหมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยำยิ่งขึ้น 

(4) สงเสริมใหการประชาสัมพันธ ชี ้แจงขอเท็จจริง และเผยแพรขอมูลมีความรวดเร็ว 

สามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย สอดคลองกับนโยบายการเปดเผยขอมูลภาครัฐ และมี

สวนในการสรางเครือขายความรู ใหกับภาครัฐและเอกชน 

(5) สงเสริมใหมีการนำขอมูลไปพัฒนาความรูในวงกวาง ตอยอดองคความรูไดหลากหลาย 

กิจกรรม ตลอดจนพัฒนาการวิเคราะหความสัมพันธ การสรางโมเดลวิเคราะหไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกตสรางเปนบริการภาครัฐที่มีความเหมาะสม 

ตรงกับความตองการของประชาชน 

(6) พัฒนาองคความรูของบุคลากร 

1.6  ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
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บทท่ี 2  

การทบทวนวรรณกรรมและวธิีการ (Methodology)  
 

2.1 ศึกษาโครงสราง และระบบของกรมประชาสัมพันธ 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประชาสัมพันธสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 นายกรัฐมนตรีออก

กฎกระทรวงไวใหกรมประชาสัมพันธมีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อให

การดำเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายดานการประชาสัมพันธใหกับ

รัฐบาลและสวนราชการตางๆ และดำเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู

ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

รวมทั้งเกิดภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทย  

 2.1.1 โครงสรางกรมประชาสัมพันธ 

 โครงสรางกรมประชาสัมพันธตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประชาสัมพันธ สำนักนายก 

รัฐมนตรี พ.ศ. 2555 ประกอบดวย ผู บริหาร อธิบดี รองอธิบดี ผู เชี ่ยวชาญ กลุ มพัฒนาระบบบริหาร  

กลุมตรวจสอบภาย ในแบงการบริหารสวนราชการเปน 2 สวน ดังตอไปนี้  

  (1) ราชการบริหารสวนกลางประกอบดวย 21 สำนัก/กอง ไดแก สำนักงานเลขานุการกรม  

กองการเจาหนาที่ กองกฎหมายและระเบียบ กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธตางประเทศ สำนักขาว สำนักประชาสัมพันธ 

เขต 1-8 สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ สำนักสงเสริม

และพัฒนางานเทคนิค  

  (2) ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด จำนวน 76 แหง  

 2.1.2 หนาที่ของกรมประชาสัมพันธ 

(1) ศึกษาวิเคราะหสำรวจและตรวจสอบประชามติ เพื ่อเสนอแนะนโยบายและจัดทำ

แผนการประชาสัมพันธของรัฐ รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานการประชาสัมพันธของรัฐ  

(2) สงเสริมและเผยแพรขาวสารความรูเกี ่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมศีลธรรมและคานิยมท่ีด ี 

(3) ดำเนินการประชาสัมพันธนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อสงเสริมความเขาใจ

อันดีความมั่นคงของประเทศ และเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณ และความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ  
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(4) ใหคำปรึกษาและประสานการจัดทำแผนประชาสัมพันธ ตลอดจนสนับสนุนและใหการ

ชวยเหลือทางวิชาการเก่ียวกับการประชาสัมพันธแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

(5) ผลิต เผยแพร ใหบริการเอกสารและสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทำขอมูลสารสนเทศ

และประสานความรวมมือดานประชาสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน  

(6) ดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ

ไทย  

(7) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรม หรือตามที่ 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมายกรมประชาสัมพันธ  

มีภารกิจตามกฎหมาย ในฐานะเปนหนวยงานหลักดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน จากการเปน 

ผูบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และเครือขายทั้ง

ระดับนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับสิทธิในการรับรูขอมูล ขาวสารของภาครัฐ 

ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทำโครงการกิจกรรมและการสื่อสารประชาสัมพันธ

ใหประชาชนไดรับทราบ การดำเนินงานของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐาน แหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ  

 2.1.3 วสิัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

 
ภาพที่ 1 วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของกรมประชาสัมพันธ 

 

ยุทธศาสต

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  7 

 2.1.4 ขอมูลบุคลากร 

  จำนวนบุคลากรกรมประชาสัมพันธ รวมทั้งหมด 2,966 คน แบงเปน ขาราชการ 1,929 คน 

ลูกจางประจำ 194 คน พนักงานราชการ 510 คน ลูกจางชั่วคราว 333 คน โดยแสดงสัดสวนเปอรเซ็นต

ของพนักงานดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 รอยละของจำนวนบุคลากร 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบจำนวนขาราชการ จำแนกตามระดับ ตำแหนง อายุ 

ระดับตำแหนง 
ชวงอายุ 

รวม 
18-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ป ขึ้นไป 

ประเภทบริหาร ระดับสูง 0 0 0 1 1 

ประเภทบริหาร ระดับตน 0 0 0 3 3 

ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 0 0 0 18 18 

ประเภทอำนวยการ ระดับตน 0 0 8 70 78 

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 0 0 0 6 6 

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 0 8 57 117 182 

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 1 118 169 116 404 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 54 136 43 1 234 

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 0 0 20 77 97 

ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 1 122 265 277 665 

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 58 131 36 0 225 

รวม 114 515 598 686 1,913 
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2.1.5 ระบบเครือขายของกรมประชาสัมพันธ 

ระบบการเชื่อมโยงเครือขายของกรมประชาสัมพันธ ระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยงาน

สวนภูมิภาค เชื่อมโยงกันผานโครงขาย MPLS โดยเชื่อมตอไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวนกลาง) สำนักขาว สำนักงานประชาสัมพันธเขต 1-8 สถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวนภูมิภาค) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สวนภูมิภาค) 

นอกจากนี้ยังมีการเชื่องโยงเครือขายไปยังสำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด 76 แหง ผานระบบเครือขาย

สารสนเทศภาครัฐ (GIN) ทำใหการบริหารจัดการระบบเครือขายเปนไปดวยความสะดวกและปลอดภัย 

สามารถบูรณาการดานระบบดิจิทัล เพื่อลดคาใชจายไดในอนาคต 

 

ภาพที่ 3 ผังการเชื่อมโยงเครือขายของกรมประชาสัมพันธ 

 โดยขอมูลความเร็วในการเชื่อมตอแสดงดังภาพที่ 4 และการเชื่อมโยงโครงขาย FTTX และ MPLS 

แสดงดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 4 Link Bandwidth ระหวางหนวยงานของกรมประชาสัมพันธ 

 
ภาพที่ 5 โครงขาย FTTX และ MPLS ระหวางหนวยงานของกรมประชาสัมพันธ 

  



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  10 

 2.1.6 ระบบฐานขอมูล 

  ขอมูลระบบงานของกรมประชาสัมพันธแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ระบบงาน หนาที่ และระบบฐานขอมูลของกรมประชาสัมพันธ 

ระบบงาน หนาที่หลัก 

Database 

/Development tool 

/Language 

1. ระบบเว็บไซต  

กรมประชาสัมพันธ  

Web Portal ที่รวบรวมขอมูลสารสนเทศ

บริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานสังกัด

กรมประชาสัมพันธไว ณ จุดเดียวและ

ใหบริการขอมูลขาวสารจาก 

ทั่วประเทศ http://www.prd.go.th  

Easy WEB/ SQL/PHP   

2. PRD News Data 

Center  

ระบบที่ใชรับ-สงขาว เปนถังขอมูลกลาง 

ในการเก็บรวบรวม และเผยแพรขาวจาก 

ทั่วประเทศ http://thainews.prd.go.th  

PHP/MySQL/MongoDB 

3. ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  

ใชรับ-สงหนังสือราชการของ หนวยงาน

สังกัดกรมประชาสัมพันธ จัดเก็บเอกสาร

เผยแพรขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

http://sarabun.prd.go.th  

 MySQL   

4. ระบบติดตามและ

ประเมินการ

ปฏิบัติงาน (PMS)  

ใชสำหรับติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานระดับกรม สำนัก/กอง และ

ตัวบุคคล http://perform.prd.go.th  

PHP/MySQL  

5. ระบบฐานขอมูล 

เพื่อสนับสนุนแผน

ประชาสัมพันธ

แหงชาติ  

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน

ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสนับสนุน 

แผนประชาสัมพันธแหงชาต ิ 

Easy WEB/ SQL/PHP  

MySQL/CMS/PHP 

6. ระบบ Cloud  

เพื่อสนับสนุนการ

ประชาสัมพันธ  

ตามยุทธศาสตร  

จัดเก็บสื่อประชาสัมพันธ 

http://media.prd.go.th  

PHP/MySQL  
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2.2 การศึกษาแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 – 2580 

 การศึกษาแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 – 2580 โดยยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

(พ.ศ. 2561 - 2580) ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช ตั ้งแตวันที ่ 13 ตุลาคม  

พ.ศ. 2561 เปนตนมา ไดกำหนดแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศภายใตวิสัยทัศนที่วา “ประเทศมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

รวมทั้งกำหนดแผนสำคัญของประเทศ ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนความมั่นคงแหงชาติ 

ตลอดจนแผนระดับชาติอื ่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางสำคัญและทิศทางหลัก ในการพัฒนาประเทศ 

นอกจากนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ยังไดกำหนดใหทุกสวนราชการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ป โดยเริ่มแรกใหจัดทำแผน 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและแผนสำคัญของประเทศ 

 กรมประชาสัมพันธในฐานะหนวยงานหลักในการประชาสัมพันธภาครัฐ ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

กรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2580 ใหสามารถรองรับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตลอดจนแผนระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งตองใหสอดคลองกับบริบทแวดลอม พฤติกรรมการบริโภคสื่อ

ของประชาชน ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากในแวดวงการสื่อสารประชาสัมพันธทั้งในประเทศ และระดับ

สากล 

 แผนระดับชาติที่ใชอางอิงในโครงการนี้ ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและ 

แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่ง

ประกอบดวย แผนแมบททางดานความมั่นคงของชาติ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาการ

เรียนรู การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดานพลัง 

ทางสังคม 

 ยุทธศาสตรชาติและแผนตางๆ เหลานี้ ไดระบุกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ โดยบางเรื่อง

ไดกำหนดแผนปฏิบัติราชการและมอบหมายใหสวนราชการอื่น (มิใชกรมประชาสัมพันธ) เปนผูรับผิดชอบ

ดำเนินการ บางเรื่องกำหนดใหเปนความรับผิดชอบของสวนราชการทุกแหง และบางเรื่องกำหนดใหเปนความ

รับผิดชอบโดยตรงของกรมประชาสัมพันธ 

 เมื่อศึกษาขอมูลรายละเอียดของแผนตางๆ เหลานี้แลว อาจแบงประเภทภารกิจที่กรมประชาสัมพันธ

ไดรับมอบหมายใหดำเนินการออกเปน 2 ดานหลัก ไดแก 

1) ดานบทบาทภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธในงานสื ่อสารประชาสัมพันธ ในฐานะ 

สวนราชการที่รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธภาครัฐ 
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2) ดานการปรับองคกรภายในของกรมประชาสัมพันธเองใหสอดคลองสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 

ตลอดจน นโยบายและแผนตางๆ ในระดับชาติไดอยางเต็มกำลัง 

 ในการจัดทำแผนฯ ไดวิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมของกรมประชาสัมพันธจากขอมูลเอกสาร 

ของกรมประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลสาธารณะตางๆ ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูง (อธิบดี และรองอธิบดีทั้ง 3 ทาน) ขอมูลจากการสัมภาษณและหารือกับผูบริหารตางๆ ที่รวมอยู

ในคณะกรรมการกำกับโครงการ ตลอดจนขอมูลผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งจัดขึ้นในหลาย

วาระ ผลการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลสรุปไดดังตอไปนี ้

 1. วิสัยทัศนและ พันธกิจ ของกรมประชาสัมพันธ 

   “เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ”  

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน 

1) ประชาชนชาวไทยและสื ่อมวลชนในประเทศไทย เห็นวากรมประชาสัมพันธได

นำเสนอ ขาวสารที่ถูกตอง เชื่อถือได และมีเนื้อหาตรงกับความตองการใชประโยชน 

2) กลุมเปาหมายผูรับสารจากกรมประชาสัมพันธ ไดใชประโยชนจากสารดังกลาว เพื่อ

พัฒนาความรู การประกอบอาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การผอนคลาย 

อารมณ การดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว รวมทั้งการเปนพลเมืองที่มีคุณคา 

3) ขอมูลและขาวสารของกรมประชาสัมพันธครอบคลุมในหัวขอตางๆ เพียงพอตอความ 

ตองการของกลุ มเปาหมาย และเผยแพรในรูปแบบและชองทางตางๆ ครบถวน  

ทุกชองทาง จึงเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายและเอื้อตอการนำไปใชอางอิงและ 

พัฒนาตอยอด 

4) กลุมเปาหมายที่รับสารจากกรมประชาสัมพันธเกิดความรูสึกเชิงบวกตอประเทศไทย 

   พันธกิจ 

1) มีบทบาทในการกำหนดประเด็นความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อ 

ประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 

2) ประชาสัมพันธนโยบายภาครัฐสูกลุมเปาหมายทั้งในและตางประเทศ และสะทอน 

ความคิดเห็นจากประชาชนสูรัฐ อีกทั้งสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธประเด็นความคิดสำคัญอยางตอเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อ 

เครือขาย และอุปกรณทั้งปวงทีจ่ำเปนในการปฏิบัติภารกิจ 

3) เปนองคการหลักในการบริหารจัดการขอมูลและขาวสารทั ้งปวงในงานสื ่อสาร 

ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชาติ 

และพัฒนาสังคมได 
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4) เปนที่ปรึกษาหลักดานการสื่อสารประชาสัมพันธใหแกหนวยงานภาครัฐเพื่อประโยชน 

ของประเทศชาติและประชาชน 

 ในการกำหนดยุทธศาสตรและรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 – 

2580 และระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) จึงมีจุดเนนเหลานี ้แทรกอยู ในทุกประเด็นยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2580 มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนชาวไทย ไดรับ

โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตองเชื่อถือได เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และภูมิ

ปญญา มีขอมูลอางอิงที่พรอมนำไปใชเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ดวยการนำเสนอและใหบริการอยาง

มี ประสิทธิภาพและทั่วถึง ผานกลไกของรัฐและเครือขาย ซึ่งจะประเมินผลไดโดยตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ 

- สวนราชการรับทราบความตองการและพฤติกรรมการรับรูขาวสารของประชาชน 

เพื่อให กำหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กรมประชาสัมพันธมีวิธีการ ชองทางการสื่อสารและเผยแพรที่หลากหลายและเขาถึง 

ประชากรไดท่ัวถึง 

- กรมประชาสัมพันธสามารถสรางคลังขอมูลดิจิทัลขนาดใหญ 

- กรมประชาสัมพันธมีกลไกการบริหารและดำเนินงานอยางคลองตัว ทันสมัย รวมทั้ง 

มีขีดความสามารถในการบันทึกและบริหารขอมูลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 การวิเคราะหแผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2565 

 2.3.1 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ  

  แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2563 - 2565 ของกรมประชาสัมพันธ ไดมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย คานิยม และยุทธศาสตร ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ รายละเอียด ดังนี้  

2.3.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย  

   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ จำเปนตองมีวิสัยทัศน พันธกิจ

ยุทธศาสตร และกลยุทธ ที่ตอบสนองเปาหมาย ภารกิจของกรมประชาสัมพันธ และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อ

เปนกรอบในการกำหนดแผนงาน โครงการที ่จะพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงมีการกำหนดรายละเอียดไว ดังนี้  

2.3.1.2 วิสัยทัศน  

“เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารอัจฉริยะ” (20 ป)  

“เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารดิจิทัล” (5 ป) 
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2.3.1.3 พันธกิจ  

1) พัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและการใหบริการ

ประชาชน  

2) บริหารจัดการศูนยขอมูลกลาง (Data Center) และรักษาความมั่นคงปลอดภัย ใน

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล และประยุกตใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง

สื่อ สมัยใหม ในการปฏิบัติงาน  

2.3.1.4 เปาหมาย  

1) มีระบบบริหารจัดการภายในของกรมประชาสัมพันธ (Back Office Platform) ใหทุก

หนวยงานใชงานรวมกันอยางเต็มประสิทธิภาพ ภายใตมาตรฐานสากล  

2) มีฐานขอมูลกลางสำหรับบริหารจัดการภายในกรมประชาสัมพันธ และมีฐานขอมูล 

ขาวสารกลางที่รวบรวมขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐไวที่เดียว สำหรับใหบริการ

ประชาชนในรูปดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลภาครัฐระดับประเทศได  

3) ใหบริการขอมูลขาวสารภาครัฐผานสื่อดิจิทัลและชองทางที่ประชาชนเขาถึงได สะดวก 

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  

4) ม ีมาตรการหร ือระบบร ักษาความปลอดภ ัยในการเข าส ู บร ิการด ิจ ิท ัลของ 

กรมประชาสัมพันธ เพื่อใหมีความพรอมใช นาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได ภายใต

กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ  

5) บุคลากรมีทักษะดานดิจิทัลรองรับการปฏิบัติงานและกาวทันการเปลี่ยนแปลงทาง 

เทคโนโลยี  

2.3.2 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัล 

  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 

และการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยมีเปาหมาย  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกรมประชาสัมพันธ (Back Office Platform)  

2. บรูณาการโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและครอบคลุม 

ทุกพื้นที่ตามภารกิจ  

3. ใหบริการขอมูลขาวสารภาครัฐผานสื่อดิจิทัล ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

สามารถเขาถึงไดสะดวกอยางทั่วถึงและเทาเทียม และมีชองทางรับฟงความคิดเห็นของ 

ประชาชน (2 ลักษณะ คือ ปรับปรุงการใหบริการ, ความคิดเห็นตอนโยบายของรัฐบาล)  

4. พัฒนารูปแบบการใหบริการสู e-Service (Front Office) รวมถึงปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
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5. มีมาตรการหรือระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบหรือบริการดิจิทัลของ 

กรมประชาสัมพันธ  

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทั้งภายในภายนอก โดยมเีปาหมาย  

1. มีระบบฐานขอมูลกลางขนาดใหญโดยบุคลากรที ่เกี ่ยวของของกรมประชาสัมพันธ

สามารถนำเขาขอมูล ไดโดยตรง มีระบบตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย และขอมูล

อภิพันธ (Metadata) เพื่อใชสืบคน อางอิง และเผยแพรไดอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน  

2. มีชุดขอมูลพื้นฐานขนาดใหญที่สรางขึ้นเอง และเผยแพรใน Government Open Data 

เพิ่มขึน้ในรูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลไดโดยสะดวก  

3. มีฐานขอมูลกลางสำหรับบริหารจัดการภายในกรมประชาสัมพันธ  

4. มีการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ  

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล โดยมเีปาหมาย  

1. ผูบริหารสามารถกำหนดทิศทาง นโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน

เปนองคการดิจิทัล  

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานดิจิทัลมีความเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ  

3. บุคคลกรมีความพรอมทั้งในดานทัศนคติ ความรูความสามารถ และทักษะดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงาน  

4. มีกระบวนการจัดการเรียนรูและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ  

 
ภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงสอดคลองกับแผน/นโยบายระดับชาติ 
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 2.3.3 ผลการวิเคราะหความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ  

สรุปผลสำรวจและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับกรมประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ 

มีความพรอมรัฐบาลดิจิทัลที่ระดับ 52.3 คะแนน และควรเรงพัฒนาในประเด็นดังตอไปนี ้

มิติที่ 1 : แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices) โดยเฉพาะ Cyber Security 

Policy นอกจากนี้ เพื่อยกระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ ควรพัฒนาเพิ่มเติมใน

เรื่องตอไปนี ้

มิติที่ 2  :  ศักยภาพเจาหนาทีภ่าครัฐดานดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่อง Digital Leadership 

มิติที่ 3  :  บริการภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่อง Promotion for Using Digital Service 

มิติที่ 4  :  การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่อง External Integration 

มิติที่ 5 :  โครงสรางพื ้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเร ื ่อง 

Reliability Infrastructure 

   มิติที่ 6  : เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช โดยเฉพาะเรื่อง IoT or AI  

  โดยมิติที่เกี่ยวของกับการศึกษา การปรับปรุง และบูรณาการระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ 

และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธคือ มิติที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  มิติที่ 6 :  เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช (Smart Technological Practices) คาน้ำหนัก 

รอยละ 51  
 

1. Big Data 

Analytic 

/Predictive 

Analytic  

1. นำเทคโนโลยี Data มาปรับใชใหเหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน 

เพื่อใชวิเคราะหประมวลผลขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน

ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปรงใสของการดำเนินงานภาครัฐ ดู

รายละเอียดเพิ่มเติม ไดท่ี https://dga.or.th/th/content/920/12311/  

2. นำขอมูล Big Data มาใชประโยชนในหนวยงานในการวิเคราะหเชิงลึก  

เพื่อใชในการอธิบายการคาดการณ ตลอดจนการวิเคราะหวางแผนรับมือกับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อใหสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันทวงที

และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

2. IoT หรือ AI  1. ริเร ิ ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม IoT หรือ AI ใหเหมาะสมตามภารกิจของ

หนวยงาน เชน การติดตั้ง Sensor เพื่อวัดปริมาณและคุณภาพของน้ำเก็บ

ขอมูลการใชน้ำตามอาคารบานเรือนเพื ่อใชเปนขอมูลในการใหบริการ

น้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน เปนตน  
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3. Mobile 

Application  

1. ริเริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม Mobile Application ใหเหมาะสมตามภารกิจ

ของหนวยงาน เชน พัฒนา Mobile Application เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตางๆ 

ของประชาชนหรือเพื ่อเปนอุปกรณในการทำงาน เช น Application  

สำหรับวัดคำนวณพื้นที่ทางภูมิศาสตร เปนตน  

4. Cloud 

Computing  

1. ริเริ ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม Cloud Computing เขามาปรับใชในองคกร  

ไมวาจะเปนรูปแบบ Platform as a Service (PaaS) หรือ Software as a 

Service (SaaS) เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการไดทุกท่ี ทุกเวลา  

5. Block 

Chain  

1. ริเริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม Block Chain เขามาปรับใชในองคกร เพื่อการ 

จัดเก็บขอมูลไดอยางปลอดภัยและขอมูลที ่จ ัดเก็บมีความถูกตองและ 

เปนปจจุบัน  

2.3.4 กรอบแผนงาน/โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ 

  จากการศึกษากรมประชาสัมพันธกำหนดโครงการตามแตละยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาดจิิทัล 

พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของกับระบบที่ศึกษาดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 

และการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ผลผลิต เปาหมาย 

โครงการพัฒนาระบบโตตอบ

อัตโนมัต ิ(Chat bot) สำหรับ

เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ  

Chat bot มีระบบโตตอบอัตโนมัติ  

บนเว็บไซตกรมประชาสัมพันธ 

   

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทั้งภายในภายนอก  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ผลผลิต เปาหมาย 

โครงการจัดทำระบบฐานขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data)  

1. สำหรับบริหารจัดการภายใน  

2. สำหรับการใหบริการ จัดทำ

ชุดขอมูลเปด “Open Data 

Project”  

3. จัดทำธรรมาภิบาลขอมลู  

(Data Governance)   

มีระบบฐานขอมูลกลาง 

สำหรับบริหารจัดการภายใน 

สำหรับการใหบริการ  

ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูล  

มีระบบฐานขอมูลกลาง 

สำหรับบริหารจัดการภายใน 

สำหรับการใหบริการ 

ภายใตกรอบธรรมภิบาลขอมูล  
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ผลผลิต เปาหมาย 

โครงการพัฒนาทีมงานเพื่อ

วางแผนและขับเคลื่อนงานระบบ

ฐานขอมูลขนาดใหญ   

ทีมงานขับเคลื่อนงาน 

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ  

มีองคความรู แนวทาง 

เพื่อใชพัฒนาระบบฐานขอมูล

ขนาดใหญ  

พัฒนาทีมงานขับเคลื่อนงาน

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ  

 

2.4  การวิเคราะหการออกแบบสถาปตยกรรม และการบูรณาการระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ 

และฐานขอมูลกลาง ของกรมประชาสัมพันธ 

การวิเคราะหสถาปตยกรรม และการบูรณาการระบบฐานขอมูลขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลาง

ของกรมประชาสัมพันธ ประกอบดวย 5 องคประกอบดังตอไปนี ้

2.4.1 องคประกอบดานสถาปตยกรรมทางธุรกิจ  

  พบวา สามารถแบงภารกิจงานออกเปน 4 กลุมงาน ประกอบดวย  

1) กลุมงานจัดการระบบสารสนเทศ (Information System) มีภารกิจในการ  

- รวบรวม วิเคราะห ประเมินผลความตองการของระบบงาน เพื่อออกแบบพัฒนา 

และติดตั ้งระบบสารสนเทศที ่เหมาะสมครอบคลุมทั ้งดานอุปกรณ โปรแกรม 

เครื่องมือ ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือขาย และบุคลากร 

- วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และติดตั ้งระบบดานความมั ่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศตามมาตรฐานและทันสมัย สอดคลองกับขอกำหนด และกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

- รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง ระบบแลกเปลี่ยน รับ-สงขอมูล

ขนาดใหญจากหนวยงานที่เกี่ยวของผาน API Gateways ทีม่ีความหลากหลาย  

- รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบโครงสรางพื้นฐาน

สารสนเทศ ระบบเครือขาย ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบสำรองขอมูล และการ

บริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน เชื่อมตอไดหลายแพลตฟอรม รองรับการ

ทำงานกับระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  

2) กลุมงานกลยุทธขอมูล (Enterprise Data Strategy) มีภารกิจประกอบดวย  

- ออกแบบ พัฒนา ควบคุมและกำกับดูแลธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ครอบคลุม

ระบบบริหารจัดการทะเบียนขอมูลกลาง การกำหนดชั้นความลับขอมูล การปองกัน
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การรั่วไหลของขอมูลสำคัญ การปรับปรุงคุณภาพขอมูลใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ขอกำหนด และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น 

- วิเคราะห พัฒนากลยุทธ การสรรหาขอมูลดานสื่อประชาสัมพันธ เพื่อนำมาพัฒนา 

ระบบขอมูลขนาดใหญ 

- ออกแบบและพัฒนา ระบบการเขาถึงขอมูลที่มีความหลากหลายใหรวดเร็วในการ 

บริหารจัดการ  

- รวบรวม วิเคราะห เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง และมาตรฐาน

ตางๆ ที่มีผลบังคับใช 

- รวบรวม วิเคราะห วางแผนกลยุทธ และการดำเนินงานดานประชาสัมพันธ 

3) กลุมงานบริหารจัดการขอมูล (Data Operation Management) มีภารกิจประกอบดวย 

- ออกแบบ พัฒนา ควบคุมและบำรุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานขอมูล ระบบ 

ซอฟทแวร ตั ้งแตการไหลเขาของขอมูล (Data Acquisition) การจัดเก็บขอมูล 

(Data Storage) การดูแลคุณภาพขอมูล (Data Quality) การจัดเตรียมขอมูลและ

การเชื่อมตอขอมูล เพื่อนำไปใชประโยชน (Data Preparation) 

- ออกแบบ พัฒนา สถาปตยกรรมขอมูลใหมีความเหมาะสม เพื่อการเก็บรักษาขอมูล

และตรวจสอบคุณภาพทั ้งในสวนของคลังขอมูล (Data Warehouse) และดา

ตาเลค (Data Lake)  

- ประสาน เชื่อมโยงการทำงาน ระหวางกลุมงานกลยุทธขอมูลและกลุมบูรณาการ

ขอมูลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
ภาพที่ 7 ภาพรวมกลุมงานบริหารจัดการขอมูล 
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4) กลุมงานบูรณาการขอมูล (Business and Data Analytics) มีภารกิจประกอบดวย 

- วิเคราะห ทดลอง ออกแบบ พัฒนาและประเมินผลแบบจำลอง โดยพิจารณาทั้ง

ปริมาณและระยะเวลาของขอมูลจากหลายแหลงกอนการใชงาน 

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานเทคนิค การวิเคราะหและสรางแบบจำลองหรือ

เคร ื ่องม ือเพ ื ่อคาดการณโดยใช   Machine Learning Techniques/Artificial 

Intelligence 

- วิเคราะห นำเสนอ คิดคนและพัฒนาวิธีการวิเคราะหเชิงลึกใหม ทั้งดานเทคโนโลยี 

เครื่องมือและเทคนิคที่ใช เพื่อตอบโจทยพันธกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ 

- พัฒนาองคความรูดาน Data Analytics เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิเคราะหขอมูลของ 

ศูนยเทคโนโลยีสาระสนเทศการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ 

- วิเคราะห ออกแบบ การใชเครื ่องมือและเทคนิคงานดานนิทัศนขอมูล และ

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Data Visualization and Multimedia Technology)  

 2.4.2 องคประกอบดานสถาปตยกรรมขอมูลองคกร  

1) การออกแบบโครงสรางสถาปตยกรรมขอมูล ประกอบดวย  

- Data Mapping Diagram เพื ่อการเชื ่อมโยงขอมูลในการจัดทำ Data Staging 

โดยตองมีการออกแบบฐานขอมูลทั้งแบบรายการ (Transaction) จนถึงคลังขอมูล 

(Data Warehousing)  

- โครงสรางขอมูล (Data Structure) เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงขอมูลใน

ฐานขอมูลตางๆ แลวนำมาแยกโครงสรางการจัดเก็บ 

- การออกแบบโครงสรางมาตรฐานขอมูลอภิพันธุ (Metadata) เพื่ออำนวยความ

สะดวกและสนับสนุนการระบุชุดขอมูล การคนหา จัดการและแลกเปลี่ยนขอมูล

หลายๆ รูปแบบ โดยการทำ Metadata เปนสวนหนึ่งของการจัดทำบัญชี ขอมูล

หรือ Data Catalog ซึ่งหมายถึงรายการของชุดขอมูล (Datasets) ที่หนวยงานถือ

ครองหรือบริหารจัดการ 

2) การออกแบบ ระบบทวนสอบขอมูล เพื่อใหกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลมีความถูกตอง

สมบูรณ (Data Integrity) ตั้งแตขอมูลสถิติที่มีคุณภาพจะตองเปนขอมูลที่ตรงตามความตองการของผูใช 

หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค หรือการนำไปใช มีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการ ถูกตอง 

เชื่อถือได ทันเวลา สอดคลอง และมีมาตรฐาน โดยจะตองมีฐานขอมูลเพิ่มเติมจาก Master Database อีก 

2 ฐาน คือ (1) Staging เพื่อนำขอมูลดิบที่ไดรับมาเตรียมการสำหรับนำไปใชตอ และ (2) Profile เพื่อเก็บ

ขอมูลที่ประมาณการ สำหรับขอมูลที่ยังไมไดรับ หรือขอมูลที่เปน Outlier กอนที่จะนำขอมูลเขาระบบ

ฐานขอมูลในปจจุบันของกรมประชาสัมพันธ 
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ภาพที่ 8 โครงสรางสถาปตยกรรมการจัดการขอมูล 

ทั้งนี้ในอนาคต เมื่อกรมประชาสัมพันธมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมไวใน Data Lake เพื่อรองรับการ

จัดทำระบบขอมูลขนาดใหญ ขอมูลที่จะเขามาใน Data Lake ควรมีการสรางโซนขอมูลโดยใชลักษณะการ

ใชงานของขอมูลเปนเกณฑในการแบงโซนตาม Best Practice จำนวน 5 โซน คือ (1) โซนขอมูลชั่วคราว 

(Transient Zone) (2) โซนขอมูลดิบ (Raw Zone) (3) โซนขอมูลที่เชื่อถือได (Trusted Zone) (4) โซน

ขอมูลพรอมใชงาน (Refined Zone) และ (5) โซนตัวอยางขอมูล (Sandbox Zone)  

 2.4.3 องคประกอบดานการออกแบบโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี  

  เพื่อแยกการทำงานของ (1) สวนกายภาพ (2) สวนระบบ และ (3) สวนขอมูล/บริการ ออกจากกัน 

เพื่อใหแตละชั้นสามารถปรับเปลี่ยน และขยายไดอยางอิสระ โดยในสวนของชั้นกายภาพจะมุงเนนการ

ออกแบบใหระบบมีเสถียรภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สวนในชั้นระบบจะออกแบบใหมี

ความยืดหยุน และสามารถขยายระบบเพื่อตอบสนองตอความตองการในอนาคตได สำหรับชั้นขอมูล/บริการ

จะถูกออกแบบใหมีความปลอดภัย มีเสถียรภาพและสามารถขยายระบบเพื่อรองรับงานในอนาคตได ทั้งนี้ 

จากภารกิจของกรมประชาสัมพันธที่ตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล มุงเนนการบริหารจัดการขอมูล

ขาวสาร การประชาสัมพันธ จึงควรเพิ่มเติมในเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น ขยายใหมีการจัดเก็บ

ขอมูลที่มากขึ้น และขยายระบบ คือ ระบบเว็บแบบสาธารณะ (Public Web System) ระบบประมวลผล

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Processing System) และระบบประมวลผลภายในองคกร (On-Premise 

Processing System) ดังนั้น ศูนยขอมูลของกรมประชาสัมพันธ ควรออกแบบใหสามารถขยายไดงายใน

อนาคตเพื่อรองรับภาระงานที่จะมีมากขึ้น ควรใชระบบที่สอดคลองกับ Uptime Institute Certificate ใน 

Tier II และใชระบบ Hyper-Converge Infrastructure เชนกัน โดยตั้งเปาเพื่อใหไดระดับ Tier III ในอนาคต  

โดยเทคโนโลยีในการประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่เปนที่นิยมในปจจุบัน คือ เครื่องมือใน Hadoop 

Ecosystem สำหรับระบบ Big Data พื้นฐานแสดงในภาพ 
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ภาพที่ 9 เทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบ Hadoop Ecosystem 

  เครื่องมือตางๆ ที่แสดงในภาพขางตน จะเปนสวนหนึ่งของ Hadoop Ecosystem พื้นฐาน ซึ่งการ

ออกแบบสถาปตยกรรมในลักษณะนี้เพียงพอที่จะใชเปนโครงสรางพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาระบบดาตาเลค 

และระบบฐานขอมูลของกรมประชาสัมพันธได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- Hadoop Distributed File System (HDFS) เปนระบบบริหารจัดการไฟลแบบกระจายที่

สามารถจัดการ ไฟลขนาดใหญจำนวนมากที่จัดเก็บอยูบนเครื่องแมขายจำนวนมากได ผูดูแล

ระบบสามารถติดตั้ง HDFS ลงบนเครื่องแมขายที่จัดเตรียมไวเพื่อเก็บและประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ โดย HDFS จะบริหารจัดการขอมูลที่จัดเก็บแบบกระจายใหสามารถถูกเรียกใช 

โดยเครื่องมือหรือซอฟทแวรอื่นๆ ไดโดยสะดวก  

- Flume เปนเครื่องมือที่ใชในการนำเขาขอมูลที่มีลักษณะเปน Text หรือ Log ไฟล จากเครื่อง

แมขายประเภทตางๆ โดยผูใชสามารถตั้งคาให Flume ดึงไฟลขอมูลโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไข 

และรูปแบบที่กำหนดเพื่อเขามาจัดเก็บใน HDFS ได  

- Sqoop เปนเครื่องมือสำหรับนำเขาขอมูลจากฐานขอมูลแบบสัมพันธ (RDBMS) ผูใชสามารถ 

ตั้งคาให Sqoop ดึงขอมูลที่ตองการ (กำกับโดยสคริปทภาษา SQL) โดยอัตโนมัติตามรูปแบบ 

ที่กำหนดเพื่อเขามาจัดเก็บใน HDFS ได  

- Yet Another Resource Negotiator (YARN) ทำหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู ใน

ระบบ HDFS และจัดตารางงาน/คิวที่เหมาะสมใหกับระบบงานตางๆ ที่ตองการประมวลผล

บน HDFS  

- Hive และ Impala คือ เครื่องมือสำหรับการประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่ทำงานบน HDFS 

และรองรับ คำสั่งภาษา SQL ทั่วไปได  

- Spark เปนเครื่องมือสำหรับการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ ที่สามารถรองรับทั้งขอมูลแบบ

เรียลไทม (Real Time) และแบบเปนชุด (Batch) ได โดยมีจุดเดนในการสรางโมเดลโดยใช
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เทคโนโลยีการเร ียนรู  เครื ่อง (Machine Learning) ที ่ประมวลผลแบบวนซ้ำไดอยางมี

ประสิทธิภาพ Spark มีโมดูลยอยจำนวนมาก ตัวอยาง เชน  

 Spark Core ระบบประมวลผลที ่เร ียกใชงานผาน Application Programming 

Interface (API) ซึ่งใหผูใชบริการสามารถเลือกใชภาษา Java, Scala, Python หรือ 

R ได  

 Spark Streaming สำหรับการประมวลผลขอมูลแบบ Real-time Streaming 

 Spark SQL สำหรับการประมวลผลที่ใชภาษาคลายกับภาษา SQL ทั่วไป 

- Spark MLlib สำหรับการสรางโมเดลดวยอัลกอริท ึมตางๆ ดานเทคโนโลยีการเรียนรูของ

เครื่อง (Machine Learning) 

- Anaconda และ R Studio ค ือ ช ุดเคร ื ่องม ือท ี ่ ใช สำหร ับการว ิ เคราะห ข อม ูล โดย

นักวิทยาศาสตรขอมูลจะสามารถศึกษาการกระจายตัวของขอมูลและพัฒนาโมเดล

วิเคราะหไดดวยภาษา R หรือ ภาษา Python  

 2.4.4 องคประกอบดานความม่ันคงปลอดภัย และการรักษาความเปนสวนบุคคลของขอมูล 

(Data Security and Privacy) 

 ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล (Data Security) หมายรวมถึง การปองกันขอมูลในบริบทของการ 

รักษาความลับ ความถูกตองของขอมูล ความพรอมใชงานของขอมูล มาตรฐาน ISO/IEC27001 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

- การรักษาความลับ (Confidentiality) หมายถึง การรักษาขอมูลตามสภาพของการจัดชั้น 

ความลับ และมีการกำหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลนั้น เนื่องจากขอมูลในหนวยงานอาจมี

หลาย ประเภท ขอมูลบางประเภทเปนขอมูลที่มีความสำคัญ หรือออนไหว จึงตองมีการ

รักษาความลับ เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกคุกคาม และเปนการปองกันการรั่วไหลของ

ขอมูลโดยมิชอบ เชน การสงขอมูลที่ปกปดหรือเปนความลับตองมีวิธีการที่ทำใหทราบได

วาบุคคลที่ตองการสงขอมูลมาให หรือการที่ไดรับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลเทานั้นที่

สามารถอานขอมูลได  

- ความถูกตองของขอมูล (Integrity) หมายถึง การคงสภาพของขอมูลหรือการรักษาความ

ถูกตองสมบูรณของขอมูลใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือ รวมถึงมีการปกปองขอมูลให

ปราศจากการถูกเปลี่ยนแปลงโดยผูไมมีสิทธิ์ เชน ขอมูลที่ใชจะตองเปนขอมูลที่ถูกตอง

อยางแทจริง ไมมีการดัดแปลงหรือแกไขระหวางทาง  

- ความพรอมใชงานของขอมูล (Availability) หมายถึง การพรอมในการใชงานอยูเสมอ 

กลาวคือ ขอมูลตองพรอมสำหรับการใชงานไดเสมอ รวมถึงมีการสำรองขอมูลไวเมื่อเกิดภัย
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พิบัติหรือ เหตุการณที่ไมคาดฝน เชน หากตองการใชขอมูล ผูใชงานสามารถใชขอมูลได

ทันที และใชไดอยางตอเนื่อง  

 โดยความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลตองดำเนินการตั้งแตการวางแผน การจัดทำ การปฏิบัติตาม 

และ การบังคับใชนโยบายและขั้นตอนดานการรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนในดานที่เกี่ยวของกับการ

พิสูจน ตัวตน การกำหนดสิทธิ์ การเขาถึงขอมูล การตรวจสอบ และความพรอมใชของขอมลูอยางเหมาะสม  

 นอกจากนี้ ตองมีการรักษาความเปนสวนบุคคลของขอมูล (Data Privacy) ตั้งแตการรวบรวม 

จัดเก็บ ใช เผยแพร หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับขอมูล โดยจะตองมีการระบุวัตถุประสงคเปนหลักฐานให

ชัดเจน หามมิใหมีการเปดเผย หรือแสดง หรือทำใหปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ หรือมีกฎหมายกำหนดใหสามารถกระทำ 

สิ่งนั้นได  

 การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Data Protection) เปนสิ่งสำคัญที่ภาครัฐตองดำเนินการ 

โดยปจจุบ ันมีการนำระบบสารสนเทศ และการสื ่อสารมาประยุกตใช ประกอบการทำธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย ซึ่งหนวยงานอาจจะมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคล

ของผูใชบริการในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนสิทธิขั้น

พื้นฐานสำคัญในความเปนสวนบุคคล (Privacy Right) ของประชาชนที่ตองไดรับการคุมครอง อันจะทำให

ประชาชนมีความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจำเปนที่

จะตองนำมาวิเคราะหเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐที่ดี โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล ดังนี้  

- พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดประเภทขอมูล 

ที่เปดเผยไดและเปดเผยไมได ซึ่งเปนสิ่งที่จำเปนตองมีการพิจารณาในกรณีที่เปนขอมูล 

สวนบุคคล เนื่องจากขอมูลที่เปนขอมูลสวนบุคคลจำเปนตองไดรับการคุมครองอยาง 

มีหลักเกณฑ  

- พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดมีการกำหนดหลักเกณฑ 

กลไก และมาตรการที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (คธอ.) เรื ่อง แนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ไดระบุเรื่อง การ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลไววา “กำหนดใหภาครัฐที่ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ตองมี

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล”  

- แนวปฏิบัติในการปกปองขอมูลที่ระบุตัวบุคคลได (Guideline to Protect the Personally 

Identifiable Information) ให แนวปฏิบ ัต ิสำหร ับหนวยงานในการเตร ียมขอมูลให

เหมาะสมตอการบูรณาการขอมูลเขาดวยกัน โดยการนำเสนอ ขั้นตอนในการดำเนินการ

ปกปองขอมูลที่ระบุตัวบุคคลได นอกจากนั้นนำเสนอ วิธีการเชื่อมโยงขอมูลแบบรวมชุด
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ขอมูล (Integrated Datasets) การเชื ่อมโยง ขอมูลผานตัวแบบขอมูล (Data Model 

Market Place) และการเชื่อมโยงขอมูลแบบกลุม (Batch)  

 2.4.5 องคประกอบดานธรรมาภิบาลขอมูล (Data Government)  

  ธรรมาภิบาลขอมูล เปนองคประกอบสำคัญที่จะสงเสริมศักยภาพของกรมประชาสัมพันธ 

ในการจัดการขอมูล เพื่อใหมีการนำขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล 

คือการกำกับดูแลขอมูลซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีที่จำเปนในการจัดการและ

ปกปองขอมูลที่เปนสินทรัพยสำคัญขององคกร เพื่อรับประกันวาขอมูลมีความถูกตอง สมบูรณ ปลอดภัย 

เชื่อถือได และคนหาไดงาย โดยมีเปาหมายสำคัญคือ การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับขอมูล เชน ขอมูล

รั่วไหล เปนตน มีหลักการสำคัญคือการสรางความสมดุลระหวางการสรางคุณคาจากขอมูลและการบริหาร

ความเสี่ยงและความเขากันกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอยางเหมาะสม โดยมีกรอบธรรมภิบาลขอมูล

ภาครัฐแสดงดังภาพ 

 
ภาพที่ 10 กรอบธรรมาภิบาลภาครัฐ 

จากภาพกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน ประกอบดวย นิยามและกฎเกณฑ 

ที่เกี่ยวของกับขอมูล (Definition and Rules) โครงสรางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance 

Structure) และกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) โดยบุคคล

ตางๆ ที่เก่ียวของกับโครงสรางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ จะถูกแตงตั้งโดยผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน 

เพื่อทำหนาที่กำหนดยุทธศาสตรและเปาหมาย ตรวจสอบสภาพแวดลอมของธรรมาภิบาลขอมูล นิยาม

ความหมายและขอบเขตของขอมูล กำหนดกฎเกณฑและนโยบายขอมูล และดำเนินการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑและนโยบายขอมูล 

ในกระบวนการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลจะตองมีองคประกอบยอยดังตอไปนี้ 
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2.4.3.1 การจัดทำบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

   ระบบบัญชีขอมูล คือ ระบบงานที่ทำหนาที่บริหารจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงานตาม 

คำนิยาม ซึ่งเปนแพลตฟอรมบูรณาการสำหรับการจัดการขอมูล การนำขอมูล และความตองการขอมูลเขา

ดวยกัน โดยมีฟงกชันสำหรับผูใชในการลงทะเบียนขอมูล เพื่อดึงและใชขอมูล ประเมินและวิเคราะหขอมูล 

ระบบบัญชี ขอมูลจึงควรมีองคประกอบสำคัญ คือ จัดทำคลังขอมูล (สำหรับการจัดหาขอมูล) และ

คุณลักษณะสำหรับการคนหาขอมูล (สำหรับความตองการขอมูล) อีกทั้งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการสนับสนุน

การกำกับดูแลขอมูลการประเมินขอมูลและการวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการ

บริหารจัดการระบบบัญชีขอมูลและการทำงานรวมกันของขอมูล ดังแสดงตามแบบจำลองอางอิงบัญชีขอมูล

ดังภาพ 

 

ภาพที่ 11 แบบจำลองอางอิงบัญชีขอมูล 

 ในกระบวนการการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญนั ้น นักวิทยาศาสตรข อมูล (Data 

Scientist) จำเปนตองสำรวจและคนหาแหลงขอมูลสำคัญตามหัวขอการวิเคราะหและทำความเขาใจการ

ใชขอมูลในมิติตางๆ บัญชีขอมูลภาครัฐจึงเปนสิ่งจำเปนที่ชวยใหผูใชประโยชนขอมูลสามารถสืบคน รองขอ 

เขาถึง ทราบแหลงที่มา ทราบถึงประเภท รูปแบบ และสามารถใชประโยชนของขอมูลภาครัฐทั้งหมดได 

บัญชีขอมูลดังกลาวจะเปนเสมือนสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) ของขอมูลภาครัฐที่สำคัญทั้งหมด ซึ่ง

เปนจุดเริ่มตน ที่จำเปนอยางยิ่งในการพัฒนาการใชประโยชนขอมูลใหมีประสิทธิผลและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน สามารถบูรณาการ ใหบริการ และใชประโยชนขอมูลขามหนวยงานไดอยางเปนระบบ ตลอดจน

พัฒนาไปสูบัญชีขอมูลของประเทศ (National Data Catalog) ซึ่งจะมีการเชื่อมตอและใชประโยชนบัญชี

ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ 

ในการจัดทำบัญชีขอมูล ตองเริ่มจากการที่เจาของขอมูลจัดทำบัญชีขอมูลสําคัญภายใน

หนวยงานเองในรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ชุดขอมูลจะถูกจัดหมวดหมูและมีคำอธิบายขอมูลหรือท่ี
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เรียกวาเมทาดาตา (Metadata) สำหรับทุกชุดขอมูลมาสรางเปนระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน และ

ระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อเปนระบบสารสนเทศ ที่ทำหนาที่รองรับบรรดาชุดขอมูล

สําคัญจากหนวยงานภายในที่เปนเจาของขอมูลในสาขาตางๆ มารวบรวมและจัดเก็บบัญชีขอมูลเขามาไว

ในฐานขอมูลกลางเปนรายการบัญชีขอมูลกลาง เพื่อการใชประโยชนรวมกันไดอยางเปนรูปธรรม โดย

จัดเก็บเฉพาะชื่อชุดขอมูล และคำอธิบายขอมูลของชุดขอมูลเทานั้น ไมไดจัดเก็บตัวขอมูล สวนชุดขอมูลที่

ไมมีชั้นความลับสามารถเปดเผยได โดยกรมประชาสัมพันธจะเปนผูคัดเลือกและจัดเก็บรายการบัญชีขอมูล

เปดเพื่อใหบริการ โดย “ผูใชขอมูล” สามารถใชประโยชนขอมูลเหลานี้ผานระบบสารสนเทศที่บูรณาการ

รวมกัน อาทิ ศูนยขอมูลของกรมประชาสัมพันธ ศูนยขอมูลกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th) และ

ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (gdx.dga.or.th) ที่ดำเนินการโดย สพร. รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 12 การจัดทำบัญชีขอมูล 

หนวยงานจำเป นต องจ ัดทำบัญช ีข อม ูลของหนวยงาน ตามที ่ ได กำหนดไว ใน

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐเพื่อใหหนวยงานดำเนินการ รวมถึงติดตามการบริหารจัดการขอมูลใหมีความโปรงใส 

ตรวจสอบได สงผลตอคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการขอมูลไดอยางครบถวน ถูกตอง และ

เปนปจจุบัน   

บัญชีขอมูลเปนหนึ ่งในเสาหลัก (Pillars) ของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล เพื ่อให

หนวยงานเกิดการสรางวัฒนธรรมขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data Driven) โดยมีคำอธิบายขอมูลเปนพื้นฐาน

สำคัญในการกำกับ ดูแลขอมูล ชวยใหองคกรสามารถสืบคน ทำความเขาใจ และสรางความเชื่อมั่นของ

หนวยงานเปนเจาของ รวมทั้งชวยในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล อันจะนำไปสูการใช

ประโยชนขอมูลภาครัฐใหมีประสิทธิผล  
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2.4.3.2 คลังเมทาดาตา (Metadata Repository) หรือพจนานุกรมขอมูล (Data 

Dictionary) 

 คำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata) เปนขอมูลที่ใชอธิบายขอมูลหลัก

หรือกลุม ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและขอจำกัดของ

ขอมูล และโครงสรางของขอมูล เมทาดาตาชวยใหหนวยงานสามารถเขาใจขอมูล ระบบ และขั้นตอนการ

ทำงานไดดียิ่งขึ้น โดยการบริหารจัดการเมทาดาตา (Metadata Management) เริ่มตั้งแต การเก็บรวมรวม 

การจัดกลุม การดูแล และการควบคุมเมทาดาตา ทั้งนี้ขอมูลแตละชุดควรมีเมทาดาตา เพื่อใหผูใชงานทราบ

เกี่ยวกับชุดขอมูล เชน รายละเอียดชุดขอมูล สิ่งที่เกี่ยวของกับชุดขอมูล วัตถุประสงคการนำไปใช ฟลดขอมูล  

 คลังเมทาดาตา หรือพจนานุกรมขอมูลเปนเครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บเมทาดาตา 

เพื่อสนับสนุนใหผูที่ตองการใชขอมูลสามารถคนหาและเขาถึงไดโดยสะดวก อยางไรก็ตาม ผูที่มีสิทธิในการ

เขาถึงควรไดรับสิทธิ์ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบทบาทและความรับผิดชอบ เชน ผูใชงานขอมูลสามารถเขาถึงได

เฉพาะเมทาดาตาเชิงธุรกิจ ขณะที่บริกรขอมูลสามารถเขาถึงไดทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ และเมทาดาตาเชิง

เทคนิค โดยความสัมพันธระหวางบัญชีขอมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา พจนานุกรมขอมูล และชุดขอมูล 

แสดงดังภาพ 

 
ภาพที่ 13 ความสัมพันธระหวางบัญชีขอมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา  

พจนานุกรมขอมูล และชุดขอมูล 

 จากภาพ จะเห็นวาบัญชีขอมูลเปรียบเสมือนสารบัญ เมนู หรือตัวชี้ไปยังเมทาดาตาที่ถูก

จัดเก็บอยูใน คลังเมทาดาตา โดยเมทาดาตาจะใหรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับชุดขอมูลนั้นๆ ทั้งนี้คลัง

เมทาดาตา หรือ พจนานุกรมขอมูลมักจะถูกพัฒนาใหอยูในรูปแบบของซอฟตแวร  
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2.4.3.3 มาตรฐานขอมูล (Data Standards) 

 มาตรฐานขอมูลอางถึงมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลและการใชขอมูล 

ซึ่งเปนกลไกอยางหนึ่งในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน และลด

ความหลากหลายของวิธีการปฏิบัติ เชน มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) มาตรฐานชุดขอมูล 

(Datasets Standard) มาตรฐานการจัดชั้นความลับของขอมูล (Data Classification Standard)  

มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) คือ การกำหนดรูปแบบและขอกำหนดของ

เมทาดาตา เพื่อใหสามารถเขาใจไดถูกตองตรงกันตลอดทั้งหนวยงาน ISO/IEC 11179 และ Dublin Core 

Metadata Initiative (DCMI) ไดกำหนดมาตรฐานเมทาดาตาสำหรับอธิบายชุดขอมูล เชน ชื ่อขอมูล  

ชื่อเจาของขอมูล คำอธิบายขอมูลขอบเขตการจัดเก็บรูปแบบขอมูลภาษาสิทธิการเขาถึง ทั้งนี้มาตรฐาน 

เมทาดาตามักจะอางถึงทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ และเมทาดาตาเชิงเทคนิค แตมักจะไมรวมองคประกอบ

ของฟลดขอมูลซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะของแตละชุดขอมูล  

มาตรฐานชุดขอมูล (Datasets Standard) คือ การกำหนดรูปแบบและขอกำหนดของ

ขอมูลที่มีการใชรวมกันจากหลายๆ สวนงานหรือหนวยงาน เพ่ือลดความซ้ำซอนของขอมูล ลดความยุงยาก

ในการบริหารจัดการและสนับสนุนใหขอมูลมีคุณภาพ ซึ่งสวนงานหรือหนวยงานตองรวมกันกำหนดเมทา

ดาตาขึ้นมาเพื่ออธิบายคุณลักษณะของชุดขอมูลที่ใชรวมกัน แลวดำเนินการบูรณาการขอมูลที่กระจายอยู

ตามสวนงานหรือหนวยงานตางๆ เขาดวยกัน มาตรฐานชุดขอมูลมักจะอธิบายถึงองคประกอบของฟลด

ขอมูล เชน ชื่อฟลดขอมูล ประเภทขอมูล (เชน ตัวเลข ตัวหนังสือ วันที่) ชวงคาของขอมูล และการอนุญาต

ใหฟลดขอมูลเปนคาวาง  

มาตรฐานการจัดชั้นความลับของขอมูล (Data Classification Standard) คือ การกำหนด

รูปแบบ และขอกำหนดของการจัดชั้นความลับของขอมูล เพื่อปองกันการเขาถึงและสามารถนำขอมูลไปใชได

อยางเหมาะสม ชั้นความลับของขอมูลมักถูกกำหนดใหสอดคลองกับผลกระทบตอหนวยงานและความมั่นคง

ของประเทศ ตัวอยางชั้นความลับ ไดแก ลับทีสุ่ด ลับมาก ลับ และเปดเผยได ตัวอยางประเภทของผลกระทบ 

1) ดานชื่อเสียง เชน ขอมูลในเชิงลบของหนวยงานถูกเปดเผยสงผลใหหนวยงานหรือประเทศเสียชื่อเสียง  

2) ดานความตอเนื่องของการดำเนินการ เชน ขอมูลระบบเครือขายถูกเปดเผยทำใหระบบเครือขายหรือระบบ 

อินเทอรเน็ตถูกโจมตี สงผลใหการดำเนินงานของหนวยงานหยุดชะงักหรือลาชา 3) ดานการเงิน เชน ขอมูล 

บัตรเครดิตในหนวยงานถูกเปดเผย ทำใหสูญเสียงบประมาณของหนวยงาน 4) ดานทรัพยากรบุคคล เชน 

ขอมูลเงินเดือนถูกเปดเผย สงผลใหบุคลากรคนสำคัญตองลาออก เปนตน  

2.4.3.4 การประเมินคุณภาพของขอมูล (Data Quality Assessment) 

คุณภาพของข อม ูล (Data Quality) เป นเคร ื ่องม ือในการว ัดความน าเช ื ่อถ ือและ

ประสิทธิภาพของการนำขอมูลไปใช ตองมีการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมกิจกรรมตางๆ รวมถึง

การปรับปรุง เพื่อใหขอมูลมีคุณภาพ เนื่องจากขอมูลที่มีคุณภาพสูงทำใหการดำเนินงานของหนวยงานเปนไป



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  30 

อยางมีประสิทธิภาพ การทำใหขอมูลมีคุณภาพ ประกอบดวย การทำใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) 

ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 

(Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability)  

การประเมินคุณภาพของขอมูลเปนการตรวจสอบผลลัพธหรือความสำเร็จจากธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ โดยองคประกอบในการประเมินคุณภาพ ประกอบดวย  

 
ภาพที่ 14 องคประกอบในการประเมินคุณภาพขอมูล 

1. ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูลจะมีความถูกตองและเชื่อถือไดขึ้นกับวิธีการ 

ที่ใชในการควบคุมขอมูลนำเขา และการควบคุมการประมวลผล การควบคุมขอมูลนำเขาเปนการกระทำ 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลนำเขามีความถูกตองเชื่อถือได เพราะถาขอมูลนำเขาไมมีความถูกตองแลว 

ถึงแมจะใชวิธีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลที่ดีเพียงใด ผลลัพธที่ไดก็จะไมมีความถูกตอง หรือนำไปใช

ไมได ขอมูลนำเขาจะตองเปนขอมูลที่ผานการตรวจสอบวาถูกตองแลว ขอมูลบางประเภทอาจตองแปลงให

อยูในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดอยางถูกตอง ซึ่งอาจตองพิมพขอมูลมาตรวจสอบกอน 

การประมวลผล ถึงแมวาจะมีการตรวจสอบขอมูลนำเขาแลวก็ตามก็อาจทำใหไดขอมูลที่ผิดพลาดได เชน  

การเขียนโปรแกรมหรือใชสูตรคํานวณผิดพลาด ดังนั้นจึงควรกำหนดวิธีการควบคุมการประมวลผล ไดแก 

การตรวจสอบยอด รวมที ่ไดจากการประมวลผลแตละครั ้ง หรือการตรวจสอบผลลัพธที ่ไดจากการ

ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรกับขอมูลสมมติที่มีการคำนวณดวยวามีความถูกตองตรงกันหรือไม  

2. ขอมูลมีความครบถวน (Completeness) ขอมูลบางประเภทหากไมครบถวน จัดเปน

ขอมูลที่ดอยคุณภาพไดเชนกัน เชน ขอมูลประวัติคนไข หากไมมีหมูเลือดของคนไข จะไมสามารถใชได 

ในกรณีที่ผูรองขอขอมูลตองการขอมูลหมูเลือดของคนไข หรือขอมูลที่อยูของลูกคาที่กรอกผานแบบฟอรม  

ถามีชื่อและนามสกุลโดยไมมีขอมูลบานเลขที่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ หรือ จังหวัด ขอมูลเหลานั้น 

ก็ไมสามารถนำมาใชไดเชนกัน  
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3. ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) คาขอมูลในชุดขอมูลเดียวที ่สอดคลองกับ 

คาในชุดขอมูลอื่น นอกจากนี้คำจำกัดความของความสอดคลองระบุวาหากมีการดึงขอมูลสองคาจาก 

ชุดขอมูลแยก ตางหากตองไมขัดแยงกัน เชน ขอมูลวันที่หรือเวลาที่เก็บในฐานขอมูลเจาหนาที่ และ

ฐานขอมูลผูลงทะเบียนใชบริการชุดขอมูลที่มีรูปแบบตางกัน ทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่การออกแบบ

ระบบ มีการนำเขาขอมูลก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง หรือแมกระทั่งการใชกฎตรวจวัดความถูกตองของขอมูลที่

แตกตางกัน 

4. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน (Timeliness) ขอมูลที่ดีนั ้นนอกจากจะเปนขอมูลที ่มี 

ความถูกตอง เชื่อถือไดแลวจะตองเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหผูใชสามารถนำเอาผลลัพธที่ไดไปใช 

ไดทันเวลา นั่นคือ จะตองเก็บขอมูลไดรวดเร็วเพื่อทันความตองการของผูใช เชน ตัวอยางขอมูลเจาหนาที่ 

ที่เขามาปฏิบัติงานโดยสวนงานที่มีหนาที่นำเขาขอมูลเขาสูระบบไดมีการดำเนินการตามเวลาที่กำหนด คือ 

ทำใหขอมูลเปนปจจุบัน ซึ่งจะทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลที่เปนปจจุบันไปใชประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพ  

5. ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) ระดับของขอมูลที่บริหารจัดการ

ตองนำเสนอโดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค ตัวอยางเชน ขอมูลทางสถิต ิ

ที่จะเปนการนำเสนอในรูปแบบตาราง เขาใจงาย และขอความอยูในหลายๆ ยอหนา ซึ่งสามารถใชงานได 

ตามความตองการ  

6. ขอมูลมีความพรอมใช (Availability) ขอมูลควรเขาถึงไดงายสามารถใชงานไดจริง 

และสามารถใชงานไดตลอดเวลา ตัวอยางเชน นักวิเคราะหแผนงานตองการขอมูลบัญชีของการประกันภัย 

ตอเขตตางๆ แตขอมูลไมพรอมใชงาน จนกระทั่งตองใชคนเขียนโปรแกรมเพื่อดึงขอมูลนั้นออกมา ในกรณีนี้

หากขอมลูมีความพรอมใชตรงกับความตองการใช ผูใชสามารถใชขอมูลดังกลาวไดทันท ี 

ทั้งนี้ระดับคุณภาพของขอมูลในมุมมองของขอมูลขนาดใหญ (Big Data) หรือวิทยาการ

ขอมูล (Data Science) มีความแตกตางกับระดับคุณภาพขอมูลทั่วไป เชน ความพรอมใชของผลการ

วิเคราะหที่ไดรับจากขอมูลขนาดใหญ (Timely) ความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห (Reliable) ขอมูลขนาด

ใหญมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของการวิเคราะหหรือสิ ่งที ่ตองการทำนาย (Meaningful) และ

ความสามารถในการผลักดันผลการวิเคราะหถูกนำไปใชในสถานการณจริง (Sufficient)  

2.4.3.5 การประเมินความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล (Data Security Assessment) 

    การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลเปนอีกหนึ่งวิธีในการวัดความสำเร็จจาก                   

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ โดยใชหลักเกณฑในดานตางๆ ดังนี้  

1. จัดทำนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่รวมถึงการปองกันขอมูลใน

บริบทของการรักษาความลับ ความถูกตองของขอมูล ความพรอมใชงานของขอมูล  
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2. ขอมูลมีการจัดชั้นความลับ (Data Classification) ขอมูลควรมีการจัดชั้นความลับ 

ใหสอดคลองกับกฎหมาย เงื่อนไข และขอกหนดตางๆ รวมถึงการคำนึงถึงมูลคา ความสำคัญ และความ 

ออนไหวของขอมูล กรณีที่ผูไมไดรับสิทธิในการเขาถึงนั้นทำการเปดเผยขอมูลดังกลาวดวยการกำหนด

ระดับชั้นความลับ เชน ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก และขอมูลเปดเผยได  

3. กำหนดมาตรการควบคุมและปองกันการเขาถึงขอมูล (Data Protection) การกำหนด

มาตรการควบคุมและปองกันการเขาถึงขอมูลตองคำนึงถึงระดับชั้นความลับของขอมูล เชน ขอมูลที่มี 

ความออนไหวตองมีการกำหนดมาตรการควบคุมและปองกันการเขาถึงขอมูลแบบพิเศษ เพื่อปองกัน 

การเขาถึงเพื่อเปดเผยขอมูลที่ออนไหวนั้น รวมถึงเพื่อปองกันการดัดแปลง แกไข แตงเติมขอมูล โดยไมได

รับอนุญาต  

4. ขอมูลถูกใชงานอยางเหมาะสม การนำขอมูลไปใชควรดำเนินการใหสอดคลอง 

กับสัญญาอนุญาต และไมขัดตอกฎหมาย  

5. ขอมูลตองมีความพรอมใชอยูเสมอ ตองมีการดำเนินการเตรียมความพรอมไมวา

ขอมูลจะอยูในประเภทใดก็ตาม เชน ขอมูลในรูปแบบกระดาษตองมีสถานที่จัดเก็บดูแล และสามารถ

เขาถึงโดยผูมีสิทธิไดอยางสม่ำเสมอ ขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตองมีการเตรียมความพรอมเรื ่อง

ระบบงาน การสำรองขอมูล รวมถึงมีแผนการดำเนินการในกรณีฉุกเฉินใดๆ ที่อาจมีผลตอการใชขอมูลดวย  

2.5  ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  

และระบบการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ของกรมประชาสัมพันธ  

 2.5.1 การวิเคราะหประเภทของขอมูล และระบบบริหารจัดการขอมูล 

  ประเภทของขอมูลถูกจัดแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1) ขอมูลที่มีโครงสราง (Structured Data) เปนขอมูลที่มีการนิยามโครงสรางของขอมูลไว 

โดยนิยามความหมายและคุณสมบัติของแตละฟลดขอมูล โครงสรางมีชั้นเดียวทำใหงายตอ

การคนหา เชน ตารางขอมูลในฐานขอมูล Comma-Separated Values – CSV ดังแสดง 

ในตารางที่ 3 

2) ขอมูลกึ่งโครงสราง (Semi-structured Data) เปนขอมูลที่มีการนิยามโครงสรางของขอมูล

ไว แตโครงสรางเปนแบบลําดับขั ้น (Hierarchy) เชน Extensible Markup Language - 

XML JavaScript Object Notation - JSON  

3) ขอมูลที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Data) เปนขอมูลที่ไมไดมีการนิยามโครงสราง

ของขอมูลไว มักจะอยูในรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ เสียง วีดทิัศน  

โดยขอมูลในปจจุบันของกรมประชาสัมพันธ ประกอบดวยขอมูลแบบที่มีโครงสราง และที่ไมมี

โครงสรางโดยจัดเก็บบนระบบฐานขอมูล และระบบจัดเก็บขอมูล 
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ระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูล หรือวงจรชีวิตของขอมูล คือ “ลำดับขั้นตอนของ

ขอมูล ตั้งแตเริ่มสรางขอมูลไปจนถึงการทำลายขอมูล” ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1) กระบวนการสรางขอมูล (Create) เปนการสรางขอมูลขึ้นมาใหม โดยวิธีการบันทึกเขาไป

ดวยบุคคล หรือบันทึกอัตโนมัติดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน อุปกรณตรวจจับ

สัญญาณ (Sensor) รวมถึงการซื้อขอมูล หรือการรับขอมูลจากหนวยงานอื่น เพื่อนำมา

จัดเก็บในภายหลัง  

2) กระบวนการจัดเก็บขอมูล (Store) เปนการจัดเก็บขอมูลที่เกิดจากกระบวนการสรางหรือ

ขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่น เพื่อใหมีระเบียบ งายตอการใชงาน  

ไมสูญหาย หรือถูกทำลาย และใหผู ใชงานสามารถประมวลผลขอมูลตางๆ ตามความ

ตองการไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะจัดเก็บลงแฟมขอมูล (File) หรือระบบการจัดการ

ฐานขอมูล (Database Management System - DBMS) 

3) กระบวนการใชขอมูล (Use) เปนการนำขอมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล เชน การถายโอน

ขอมูลการ เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดทำรายงาน เพื่อนำ

ขอมูลเหลานั้นมาใชงานใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค รวมถึงการสำรอง (Backup) 

ขอมูล โดยการคัดลอกขอมูลที่ใชงานอยูในปจจุบัน เพื่อทำสำเนา เชน ใชโปรแกรมในการ

สำรองขอมูล เปนการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากขอมูลเกิดการเสียหายหรือ 

สูญหาย ซึ่งสามารถนำขอมูลที่สำรองไวในสื่อ บันทึกขอมูลกลับมาใชงานไดทันที โดยการ 

กูคืน (Restore)  

4) กระบวนการเผยแพรขอมูล (Publish) เปนการแชรขอมูล (Sharing) การกระจายขอมูล 

(Dissemination) การควบคุมการเข าถ ึง (Access Control) การแลกเปลี ่ยนข อมูล

ระหวางหนวยงาน (Exchange) และการกำหนดเงื่อนไขในการนำขอมูลไปใช (Condition)  

5) กระบวนการจัดเก็บขอมูลถาวร (Archive) เปนการคัดลอกเอาขอมูลที่มีชวงอายุเกิน 

ชวงใชงาน หรือไมไดใชงานแลว เพื่อทำสำเนาสำหรับการเก็บรักษา โดยที่ขอมูลนั้นไมมี

การลบ ปรับปรุง หรือ แกไขอีก และสามารถนำกลับไปใชงานไดใหมเม่ือตองการ  

6) กระบวนการทำลายขอมูล (Destroy) เปนการทำลายขอมูลซึ่งปกติจะเปนการทำลาย

ขอมูลที่มีการจัดเก็บถาวรเปนระยะเวลานานหรือเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด  
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ภาพที ่15 ระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูล หรือวงจรชีวิตของขอมูล 

  โดยระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูล เปนกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญในความเขาใจ

วงจรชีวิตของขอมูล เพื่อที่หนวยงานสามารถนำไปประยุกตในการวางแผนการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร

ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 2.5.2 สถาปตยกรรมขอมูลองคกรสำหรับการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  

  เทคโนโลยี Big Data คือ เทคโนโลยีในการรวบรวมจัดเก็บฐานขอมูลปริมาณมหาศาล และมี

รูปแบบ ของขอมูลที่หลากหลายทั้งแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง จากการจัดเก็บขอมูลปริมาณ

มหาศาลนั้น ขอมูลจำเปนตองนำมาวิเคราะหเพื่อทำใหเกิดประโยชน เรียกขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลนี้วา 

การวิเคราะห  Big Data (Big Data Analytics) การวิเคราะหขอมูลปริมาณมหาศาลนั้นตองใชบุคลากรที่มี

ความรู ความสามารถทางดานสถิติและเครื่องมือเฉพาะทาง การวิเคราะหขอมูล Big Data สามารถสราง

โอกาส ทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ เชนกรณีผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ มีการนำขอมูลการใช

งานโทรศัพท มือถือมาวิเคราะหพฤติกรรมการใชงานโทรศัพทมือถือของลูกคาเพื่อทำการแบงกลุมลูกคา 

สงผลให ผูประกอบการสามารถพัฒนาบริการเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม และทำ

การตลาด เฉพาะกลุม (Individual Marketing) เพื่อเพิ่มยอดขาย 

2.5.2.1 คุณลักษณะของคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data) 

    คลังข อม ูลขนาดใหญ หมายถึง ปร ิมาณขอมูลขนาดใหญท ี ่ประกอบไปดวย 5 

องคประกอบ (5Vs) โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ คือ  
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1. ปริมาณ (Volume) องคการมีขอมูลในปริมาณมหาศาล รวบรวมจากแหลงขอมูล

หลากหลาย แหลงและหลากหลายประเภท ขอมูลมีอัตราการเติบโตในอัตรากาวหนา (Exponential) เมื่อ

เทียบกับเวลาที่ ผานไป ปริมาณขอมูลเติบโตจากขนาดเทระไบต (Terabyte) เปนเพตะไบต (Petabyte) 

หรือเอกซะไบต (Exabyte) ซึ่งระบบฐานขอมูลที่ใชงานกันอยูไมสามารถดำเนินการใหเกิดประโยชนเพื่อ

การตัดสินใจ ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังมีตนทุนในการดำเนินงานที่สูงกวา 

2. ความหลากหลาย (Variety) ความหลากหลายที่มีใน Big Data ไมไดมีเพียงความ

หลากหลายของ แหลงขอมูล แตยังรวมถึงลักษณะรูปแบบของขอมูลที่แตกตางกันไปอันเนื่องมาจาก

แหลงขอมูลที ่ตางประเภท กัน แหลงขอมูลที่สงเขาสู Big Data มีตั ้งแตระบบสารสนเทศที่ใชระบบ

ฐานขอมูลแบบดั ้งเด ิม ไปจนถึง ฐานขอมูลเอกสาร (Text Document) ขอมูลจากการทำงานบน

อ ินเทอร  เน ็ต (Web logs, XML) อาร  เอฟไอด ี  (Radio Frequency Identification, RFID) จ ีพ ี เอส 

(Geographic Positioning System, GPS) การใช ส ื ่ อส ั งคม ออนไลน   (Social Media) ไปรษณ ีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ระบบตัวรับรู (Sensor System) มาตรวัดตางๆ ที่บันทึกขอมูลแบบทันที (Meter) 

ขอมูลจากรายงานมูลคาหลักทรัพยที ่เคลื ่อนไหวจากหองคา (Stock Ticker Data) ภาพเคลื ่อนไหว 

(Video) และเสียง (Audio) เปนตน ลักษณะของขอมูลมีทั้งลักษณะที่มีโครงสราง (Structure) ชัดเจน คือ 

ขอมูลที่สามารถประมวลผลไดดวยเทคโนโลยีฐานขอมูลแบบดั้งเดิม ไปจนถึงขอมูล ที่มีความเปนโครงสราง 

หรือไมมีโครงสราง (Semi-Structure and Un-Structure) ซึ่งมีปริมาณประมาณ รอยละ 80 ถึงรอยละ 

85 ของขอมูลทั ้งหมดในองคการ (Sandra, Delen & Turban, 2015) สงผลตอเทคโนโลยี ในการ

ประมวลผล ขอมูลเหลานี้เกิดขึ้นในองคการที่มีรูปแบบการประกอบการ และดวยปริมาณท่ีแตกตางกัน 

3. ความรวดเร็ว (Velocity) ขอมูลที่เกิดจากอินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน ตัวรับรู 

มาตรวัด ฯลฯ เหลานี้สามารถเกิดขึ้นตลอดเวลารวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่กระทำไดอยางทันที 

(Real-Time) เสมือนหนึ่ง มีกระแสการไหลของขอมูลเขามาสูระบบอยางสมำ่เสมอ 

4. ความผันแปร (Variability) นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีความหลากหลาย และ

รวดเร็วในกระแส ขอมูลแลว กระแสการไหลของขอมูลยังมีระดับที่ไมคงที่ มีความไมสม่ำเสมอคอนขางสูง 

โดยเฉพาะกระแส ขอมลูที่มาจากสื่อสังคมออนไลนที่จะมีผลกระทบตอปริมาณการไหลของขอมูลที่สูงมาก

เมื่อมีเหตุการณ บางอยางเกิดข้ึน ทั้งนี้จะมีการเกิดเปนชวงๆ ของเวลา 

5. คุณคาที ่นําเสนอ (Value Proposition) ขอมูลจำนวนมหาศาลจะมีรูปแบบ

ความสัมพันธของ ขอมูลที่เห็นความแตกตางหรือความแปลกใหมที่ปรากฏไดยากจากขอมูลที่มีจำนวนไม

มากพอ สิ่งเหลานี้ จะเปนคุณคาทางธุรกิจอยางมากถาองคการคนพบไดกอนคูแขง  Big Data จึงไมไดเปน

เพียงแคการรวบรวมขอมูล แตหมายถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาสิ่งใหมใหกับองคการ 
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2.5.2.2 สถาปตยกรรมขอมูล (Data Architecture)  

   สถาปตยกรรมขอมูล (Data Architecture) เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสถาปตยกรรม

องคกร (Enterprise Architecture) เปนการอธิบายเกี ่ยวกับกลุ มของขอมูลทั ้งหมดที่มีในหนวยงาน 

ความสัมพันธระหวางขอมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางขอมูลกับแอปพลิเคชัน 

สถาปตยกรรม เทคโนโลยีขอมูล สถาปตยกรรมการบูรณาการขอมูล สถาปตยกรรมเมทาดาตา เปนตน 

สถาปตยกรรมขอมูล จะอยูในรูปแบบของแบบจำลองขอมูลที่มองเห็นภาพรวม ความเชื่อมโยง และการ

ไหลของขอมูลในระดับตางๆ ทั้งหมดของหนวยงาน ทั้งที่เปนหนวยงานตนน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำ 

สามารถอธิบายสถานะที่มีอยูในปจจุบัน และกำหนดความตองการสำหรับอนาคต เพื่อใหหนวยงานเกิด

ความเขาใจและเห็นเปนภาพเดียวกัน ดังนั้นจึงเปนพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนบริหารจัดการขอมูล ซึ่ง

ในกระบวนการทำงานสามารถสรุปกระบวนการทำงานไดดังตาราง 

ตารางที่ 3  สรุปการบริหารจัดการสถาปตยกรรมขอมูล  
 

การบริหารจัดการสถาปตยกรรมขอมูล 

วิธีดำเนินการ 

 ทำความเขาใจกับความตองการขอมูลของหนวยงาน  

 ประเมินสถานะและขอกำหนดของสถาปตยกรรมขอมูลในปจจุบัน  

 ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองขอมูลของหนวยงาน  

 สรางความสอดคลองของขอมูลของหนวยงานกับสวนงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน 

กระบวนการธุรกิจ แอปพลิเคชัน  

 ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงสถาปตยกรรมขอมูล  

สิ่งที่นำเขา 
 สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 

 มาตรฐานและเปาหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เครื่องมือที่ใช 

 เครื่องมือบริหารจัดการแบบจำลอง (Model Management Tool)  

สำหรับจัดเก็บแบบจำลองขอมูลและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองขอมูล  

 เครื่องมือจัดทำแบบจำลองขอมูล (Data Modeling Tool) สำหรับจัดทำ

แบบจำลองขอมูลระดับหนวยงาน  

ผลที่ไดรับ 

 แบบจำลองขอมูลระดับหนวยงาน (Enterprise Data Model) 

 ความสัมพันธระหวางขอมูลกับสวนงานขอมูลกับกระบวนการปฏิบัติงานและ

ขอมูลกับแอปพลิเคชัน เปนตน 

 สถาปตยกรรมเทคโนโลยีขอมูล (Data Technology Architecture)  

ผูที่เกี่ยวของ  สถาปนิกขอมูล (Data Architect)  
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2.5.2.3 การจัดเก็บและการดำเนินการกับขอมูล (Data Storage and Operations)  

   การจัดเก็บและการดำเนินการกับขอมูล (Data Storage and Operations) เปนการจัดเก็บ

ขอมูลที่มีโครงสราง โดยจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูล สวนการดำเนินการกับขอมูลจะเกี่ยวของตั้งแตการ

วางแผน การใชงาน การสำรองขอมูล (Backup) การกูคืนขอมูล (Restore) การจัดเก็บขอมูลถาวร (Archive) 

กระบวนการที่เกี ่ยวของกับขอมูล (Create Read Update Delete – CRUD) ตลอดทั้งระบบบริหารและ

กระบวนการจัดการขอมูล หรือวงจรชีวิตของขอมูล การโอนยายขอมูล (Migration) รวมถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของฐานขอมูลใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความถูกตอง

ของขอมูล  

ตารางที่ 4 สรุปการบริหารจัดการการจัดเกบ็และการดำเนินการกับขอมูล  
 

การบริหารจัดการการจัดเกบ็และการดำเนินการกับขอมูล 

วิธีการดำเนินการ 

 สนับสนุนในสวนของฐานขอมูล เชน การจัดเก็บ การสำรอง การกูคืน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการฐานขอมูล  

 จัดการในสวนของเทคโนโลยีดานขอมูล เชน ศึกษาความตองการของ

เทคโนโลยี ดานขอมูล  

สิ่งที่นำเขา 

 ขอกำหนดและเงื่อนไขการใหบริการ (Service Level Agreement)  

 สถาปตยกรรมขอมูล (Data Architecture) 

 ขอเสนอแนะในการโอนยายขอมูล (Migration)  

เครื่องมือที่ใช 
 ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System - DBMS)  

 เครื่องมือบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Administration Tool)  

ผลที่ไดรับ 

 แผนการสำรองและขอมูลไดรับการสำรอง 

 แผนการกูคืนขอมูลและขอมูลไดรับการกูคืน 

 แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans)  

ผูเกี่ยวของ 
 ผูบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Administrator - DBA) 

 วิศวกรขอมูล (Data Engineer)  
 

2.5.2.4 คลังขอมูล และดาตาเลค (Data Warehouse and Data Lake) 

คลังขอมูล (Data Warehouse) เปนขอมูลที่ไดจากการเชื่อมโยงขอมูล (Data Integration) 

ซึ่งเกิดจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่มีหลากหลายรูปแบบมาเก็บในคลังขอมูล โดยผาน

กระบวนการของ Extract Transform Load (ETL) ในรูปแบบขอมูลที่มีโครงสราง และถูกจัดทำใหอยูใน
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รูปแบบที ่เหมาะสมสำหรับการนำไปวิเคราะหขอมูล ทั ้งในรูปแบบของรายงานอัจฉริยะ (Business 

Intelligence) และ ดาตาอนาไลติกส (Data Analytics)  

ดาตาเลค (Data Lake) เปนแหลงสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลที ่มีหลากหลายรูปแบบ 

ขอมูลที่จัดเก็บ เปนขอมูลที่มีโครงสราง ขอมูลกึ่งโครงสราง และขอมูลที่ไมมีโครงสราง โดยขอมูลถูกเก็บ

รักษาไวในรูปแบบที่เหมือนหรือใกลเคียงกับรูปแบบที่ไดรับมาจากแหลงขอมูลตนฉบับ และสามารถใชเปน

ที่สำรองขอมูลตนฉบับได  

คลังขอมูลและดาตาเลคจะเกิดจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งแตละ 

แหลงอาจจะมีรูปแบบของขอมูลที่แตกตางกัน การรวบรวมขอมูลใชวิธีการบูรณาการขอมูล โดยขอมูลจาก

คลังขอมูลสามารถรวมเขาไปที่ดาตาเลคเพื่อใชสำหรับการวิเคราะหขอมูลที่ซับซอนมากยิ่งขึ ้น ขอมูล 

ในคลังขอมูลจะตองถูกจัดกลุมออกเปนดาตามารท (Data Mart) โดยตองสอดคลองกับหนวยงานที่จะ

นำไปใช เชน ดาตามารทของฝายบุคคล ดาตามารทของฝายการตลาด ดาตามารทของฝายการเงิน 

หลังจากนั้นขอมูลในดาตามารทถูกนำไปใชสำหรับการทำรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence) หรือ

การทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผานวิธีการของดาตาอนาไลติกส ในกรณีของดาตาเลคสามารถนำ 

ขอมูลไปใชสำหรับทำรายงานอัจฉริยะและดาตาอนาไลติกสไดทันทีโดยไมตองสรางดาตามารท หลังจาก

ขอมูลตางๆ ถูกทำการวิเคราะหออกเปนรายงานอัจฉริยะและผลการทำนายแลวจะถูกนำไปใชเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของหนวยงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารตอไป  

ตารางที่ 5 สรุปการบริหารจัดการคลังขอมูลและดาตาเลค 
 

การบริหารจัดการคลังขอมูลและดาตาเลค 

วิธีการดำเนินการ  จัดเตรียมขอมูลจากหลายๆ แหลงมารวมกันในคลังขอมูล  

สิ่งที่นำเขา 
 ความตองการทางธุรกิจ (Business Requirement)  

 ขอมูลหลักและขอมูลอางอิง  

เครื่องมือที่ใช 
 เครื่องมือสำหรับบูรณาการขอมูล (Data Integration Tools)  

 เครื่องมือบริหารจัดเก็บขอมูล (Data Storage Tools)  

ผลที่ไดรับ  รายงาน และ Dashboard  

ผูเกี่ยวของ 
 สถาปนิกขอมูล (Data Architect) 

 วิศวกรขอมูล (Data Engineer)  
   

   การจัดเก็บขอมูลดานขาวสารในปจจุบัน จะถูกจำแนกและจัดเก็บตามประเภทของสื่อ และ

ที่มาของขอมูลขาวสาร เพื่อออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตองตามหลักการ และสามารถตอบสนอง

ตอความตองการตามพันธกิจของกรมประชาสัมพันธทั ้งในปจจุบันและอนาคต กรมประชาสัมพันธ

จำเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลที่มีความถูกตอง (Consistency) ขอมูลมีความสอดคลองกัน (Integration) 
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สามารถเชื่อมโยง (Interoperability) กับฐานขอมูลทั้งภายในและภายนอกได อีกทั้งสามารถนำขอมูลไปใชใน

การวิเคราะห (Data Analytics) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Analytics) ซึ ่งกระบวนการไดมาซ ึ ่งข อมูล (Data Acquisition) การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล (Data 

Governance) เพื ่อกำกับดูแลขอมูล การบูรณาการขอมูล (Data Integration) และการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analytics) จึงเปนหลักการสำคัญที่ตองคำนึงถึงในการออกแบบระบบบูรณาการขอมูลขาวสาร 

จากความตองการการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบเพื่อใหขอมูลมีคุณภาพ และสามารถ 

นำเอาไปใชในการวิเคราะหเพื่อตอบสนองตอพันธกิจของหนวยงานตางๆ ของกรมประชาสัมพันธได ทั้งใน

การปฏิบัติงานประจำวันและงานเชิงยุทธศาสตร โครงสรางทางสถาปตยกรรมระบบการวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญควรมีองคประกอบดังภาพ 

 
ภาพที่ 16 โครงสรางสถาปตยกรรมระบบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

 2.5.3 การเชื่อมโยงขอมูล และระบบการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)  

2.5.3.1 การเชื่อมโยงขอมูล และการบูรณาการรวมกัน (Data Integration and 

Interoperability)  

    การเชื่อมโยงขอมูล (Data Integration) เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ใน

รูปแบบที่สอดคลองกันเขามารวมอยูในแหลงขอมูลเดียวกัน เพื่อนำไปใชในการจัดทำขอมูลหลัก (Master 

Data) คลังขอมูล (Data Warehouse) ดาตาเลค (Data Lake) รวมถึงการแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวาง

หนวยงานแสดงดังภาพ 
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ภาพที่ 17 ตัวอยางความสัมพันธระหวางคลังขอมูล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ  

และการวิเคราะหขอมูลสำหรับงานบริหารจัดการพัสดุ 

จากภาพแสดงความสัมพันธระหวางการบูรณาการขอมูล คลังขอมูล และดาตาเลค  

สวนความสามารถในการทำงานรวมกัน (Interoperability) ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐานหรือขอตกลงรวมกัน

ระหวางหนวยงานหรือระบบ โดยมีการอางถึงคุณลักษณะของระบบตางๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันหรือ

สื่อสารกันได เชน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในรูปแบบของ Application Programming Interfaces – API  

ในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกัน ทำใหการบูรณาการขอมูลมีสวนชวย

ควบคุมและจัดการคุณภาพของขอมูลใหดียิ ่งขึ ้น ขณะที ่การแลกเปลี ่ยนขอมูลจะสนับสนุนใหเกิด

ประสิทธิภาพของการดำเนินงานระหวางหนวยงานหรือสวนงาน เพราะทั้งหมดนี้มุ งเนนการแปลงขอมูล 

(Transform) และรวมขอมูลจากหนวยงานหรือระบบตนทางไปจนถึงหนวยงานหรือระบบกลาง และจาก

หนวยงานหรือระบบกลางไปยังหนวยงานหรือระบบปลายทาง เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป  

ตารางท่ี 6 สรุปการเชื่อมโยงขอมูล และการบูรณาการรวมกัน 
 

การเชื่อมโยงขอมูล และการบูรณาการรวมกัน 

วิธีการดำเนินการ 
 กำหนดมาตรฐานและแบบจำลองอางอิงของการทำงานรวมกัน  

 พัฒนาแผนการดำเนินงานการบูรณาการและการทำงานรวมกัน  

สิ่งที่นำเขา 
 หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงผานระบบและเครือขายสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

เครื่องมือที่ใช 

 เครื่องมือจัดทำแบบจำลองขอมูล (Data Modeling Tool) 

 Enterprise Service Bus (ESB) คือตัวกลางที ่ทำใหผู ต องการเรียกใชงาน

บริการ (Services) ตางๆ จากระบบสามารถเรียกผาน ESB ได   
ผลที่ไดรับ  รายละเอียดของสิ่งที่เกี่ยวของ เชน ฐานขอมูล API 



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  41 

การเชื่อมโยงขอมูล และการบูรณาการรวมกัน 

 แนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 ขอตกลงในการเขาถึงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูล  

ผูเกี่ยวของ  วิศวกรขอมูล (Data Engineer)  
 

2.5.3.2 การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา (Document and Content 

Management)  

การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา (Document and Content Management) เปน

การวางแผน การจัดการ การเขาถึง การใชงาน และการควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่เกี ่ยวกับขอมูลที่ไมมี

โครงสรางหรือแบบกึ่งโครงสราง เชน การจัดเก็บ การปองกันความเสียหาย การเขาถึงขอมูล ทั้งที่เก็บอยูใน

รูปแบบกระดาษ และไฟลอิเล็กทรอนิกส มีขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เปนตน การบริหารจัดการ

ดังกลาวมุงเนนที่การรักษาความถูกตองสมบูรณ และชวยใหสามารถเขาถึงเอกสารและขอมูลที่ไมมีโครงสราง

หรือแบบกึ่งโครงสรางได  

ตารางที่ 7 สรุปการบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา  
 

การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา 

วิธีการดำเนินการ 

 พัฒนาระบบจัดการเอกสารเพื่อการจัดเก็บการเขาถึงและการควบคุม 

ความปลอดภัย  

 จัดทำนโยบายการจัดทำเนื้อหา (Content Handling Policies)  

สิ่งที่นำเขา  ขอมูลที่เปนสื่อสังคมออนไลน (Social Media) - เอกสารที่เปนกระดาษ  

เครื่องมือที่ใช 
 เครื่องมือบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Tool)  

 เครื่องมือบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management Tool)  

ผลที่ไดรับ  เอกสารหรือรายงาน  

ผูเกี่ยวของ  พนักงานหรือเจาหนาที่  
 

2.5.3.3 การจำลองและการออกแบบขอมูล (Data Modeling and Design)  

   การจำลองและการออกแบบขอมูล (Data Modeling and Design) เปนวิธีการวิเคราะห

ความตองการของผูใชงาน รวมถึงระบุขอกำหนดและการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ แบบจำลองขอมูล

แสดงในรูปแบบของไดอะแกรม (Diagram) ที่มีการออกแบบลักษณะโครงสรางของขอมูล เพื่อใชในการ

สื่อสารภายในหนวยงานใหเขาใจตรงกัน แบบจำลองขอมูลจะแสดงถึงความสัมพันธระหวางขอมูลที่

เกี่ยวของกัน พรอมทั้งรายละเอียดของโครงสรางของขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก (1) แบบจำลอง
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ขอมูลเชิงความคิด (Conceptual Data Model) (2) แบบจำลองขอมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model) 

และ (3) แบบจำลองขอมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Model)  

ขั ้นตอนในการสรางแบบจำลองและการออกแบบขอมูล เริ ่มตั้งแตการวิเคราะหความ

ตองการของผูใช เพื่อกำหนดเปนแบบจำลองขอมูลเชิงความคิดของขอมูลขึ้นมา เปนขั้นตอนของการกำหนด

เคาโครงในระดับเบื้องตน สามารถมองเห็นถึงความสัมพันธของขอมูล แตยังไมสามารถนำไปใชงานไดจริง

เพราะเปนเพียงแนวคิดเทานั้น หลังจากนั้นทำการออกแบบขอมูลใหมีความชัดเจนมากขี้นโดยกำหนดเปน

แบบจำลองขอมูลเชิงตรรกะ ซึ่งเปนการใหรายละเอียดของขอมูลที่มากขึ้น (เชน ฟลดขอมูล) ขั้นตอน

สุดทายจึงกำหนดแบบจำลอง ขอมูลเชิงกายภาพ เพื่อใหสามารถใชงานไดจริง โดยกำหนดรายละเอียดของ

ขอมูลเพิ่มเติม เชน รูปแบบของขอมูล ขนาดของขอมูล  

ตารางที่ 8 การจำลองและการออกแบบขอมูล 
 

การจำลองและการออกแบบขอมูล 

วิธีการดำเนินการ 
 วิเคราะหความตองการขอมูลของหนวยงาน  

 ออกแบบและพัฒนาแบบจำลองของขอมูลรวมถึงฐานขอมูล  

สิ่งที่นำเขา 
 สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 

 มาตรฐานและเปาหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เครื่องมือที่ใช 

 เครื่องมือจัดทำแบบจำลองขอมูล (Data Modeling Tool) 

 เครื่องมือบริหารจัดการแบบจำลอง (Model Management Tool) 

 ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System-DBMS) 

สำหรับออกแบบ แบบจำลองขอมูลเชิงกายภาพ  

ผลที่ไดรับ 

 ความตองการของขอมูล (Data Requirement) และขอกำหนดทางธุรกิจ 

(Business Rules)  

 แบบจำลองขอมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Models)  

 แบบจำลองขอมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Models)  

 แบบจำลองขอมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Models)  

ผูเกี่ยวของ 

 สถาปนิกขอมูล (Data Architect) 

 นักวิทยาการขอมูล (Data Scientist) 

 นักวิเคราะหขอมูล (Data Analyst) 

 นักวิเคราะหธุรกิจ (Business Analyst) 

 นักออกแบบจำลองขอมูล (Data Modeler)  
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การศึกษาพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลผาน APIs โดยการไหลของขอมูลจะเปนแบบอัตโนมัติ 

(Automation) เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย (Human Error) และประหยัดเวลาการทำงานของ

ผู ร ับผิดชอบ มีการพัฒนา Metadata การจัดทำ Business Glossary และ Data Catalog เพื ่อใหระบุ

แหลงที่มาขอมูลและองคประกอบอื่นๆ ที่จำเปนตอการทำงาน กำหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตามขอกำกับ 

ในธรรมาภิบาลขอมูล และควบคุมการเขาถึงขอมูลตามสิทธิ์ (Authorization) ที่ไดรับโดยออกแบบภาพรวม 

ระดับ Logical Model  

การพัฒนาระบบการนำขอมูลจากแหลงตางๆ เขาระบบเพิ่มเติม เชน การนำขอมูลแบบ 

Near Real-time หรือการนำขอมูลจาก Social Media เพื่อการวิเคราะหในเชิงลึกที่มากยิ่งขึ้น นำไปสูการใช

ประกอบการตัดสินใจ การแบง Zoning ขอมูลหรือ Staging เพื ่อความปลอดภัย กระจายความเสี ่ยง 

เหมาะสมกับการพัฒนาโมเดลภายใตกระบวนการวิเคราะหขอมูล ตั้งแตการทำความเขาใจขอมูล (Data 

Understanding) การเตร ียมขอมูล (Data Preparation) การสร างแบบจำลอง (Modeling) และการ

ประเมินผล (Evaluation) มีการสรางและกำหนดกระบวนการการจัดการ Data Life Cycle แลวปรับเปลี่ยน

โครงสรางทางดาน Logical ของกรมประชาสัมพันธ ใหอยูในรูปแบบ Big Data Platform โดยสมบูรณ 

 

ภาพที ่18 ภาพรวมการเชื่อมโยงขอมูลจากภายนอก และระบบการวิเคราะหขอมูล โดยสมบูรณ 

2.6 การวิเคราะหสถานะปจจุบัน สถาปตยกรรมองคกรดานสารสนเทศ 

 จากการศึกษาทบทวน และรวบรวมขอมูลของกรมประชาสัมพันธ พบวาการออกแบบโครงสราง

ขอมูลในปจจุบันเปนแบบมาตรฐานการออกแบบโครงสรางขอมูลแบบการประมวลผลรายการแบบ

ออนไลน (On-Line Transaction Processing) ซ ึ ่งเหมาะสม กับการออกแบบการเก ็บข อม ูลเพื่อ

ประมวลผลตามพันธกิจทั่วไป แตไมรองรับการวิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ  โดยขอมูล

ในปจจุบันแสดงดังภาพ 
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ภาพที่ 19 ภาพรวมระบบโครงสรางขอมูลในปจจุบัน 

 รายละเอียดการเชื่อมโยงระหวางแตละบริการ และระบบฐานขอมูลในปจจุบันของกรมประชาสัมพันธ

แสดงไดดังภาพ 

 
ภาพที่ 20 การเชื่อมโยงของบริการ และระบบฐานขอมูลของกรมประชาสัมพันธ 

 ขอจำกัดดังกลาว สวนหนึ ่งเกิดขึ ้นจากการพัฒนาระบบซึ ่งมีล ักษณะเพิ ่มขึ ้น (Incremental 

Development) ผานชวงเวลามานาน รวมถึงการรับสงขอมูลมาจากตัวกำหนดที่อาจควบคุมไมได อยางไร 

ก็ตามขอจำกัดเหลานี้ไมไดสงผลกระทบตอการดำเนินการของกรมประชาสัมพันธแตอยางใด การปรับเปลี่ยน

ลักษณะมาตรฐานและโครงสรางขอมูล มีความจำเปนในการออกแบบโครงสรางขอมูลแบบ การวิเคราะหผล

แบบออนไลน (On-Line Analytical Processing) จะมีความเหมาะสมกับการวิเคราะหขอมูลทั่วไป และการ
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วิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ รองรับการแสดงผลผานซอฟตแวร Visualization และรองรับ

การประมวลผลผานแพลตฟอรมขอมูลขนาดใหญ อาทิ Hadoop Ecosystem เปนตน โดยสถาปตยกรรม

เปาหมายแสดงดังภาพที ่ 21 จากภาพจะเห็นไดว าจะมีการพัฒนาระบบ ETL - ELT (E: Extraction,  

L: Loading, T: Transformation) ขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนใหการประมวลผลรายการแบบออนไลนมีลักษณะ

โครงสรางขอมูลที่อยูในรูปแบบตามมาตรฐาน มีคุณภาพขอมูล ซึ่งนิยามตามแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก ความ

ถ ูกต อง (Accuracy) ความสมบูรณ  (Completeness) ความสม ่ำเสมอ (Consistency) การท ันกาล 

(Timeliness) ความถูกตองของขอมูล (Validity) และการเขาถึงได (Accessibility) เพื่อใหสามารถรองรับ

รายละเอียดขอมูลที ่มากขึ ้นโดยโมดูลหลักที ่จ ัดการคุณภาพขอมูลไดแก Transformation ผาน

ความสามารถของแพลตฟอรม เชน Look Up Transformation สามารถตรวจสอบความสม่ำเสมอของขอมูล

ที่จะนำเขาขอมูล Master Data หรือขอมูลเกาที่มีอยูแลว หรือ Range Conformance Transformation 

สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอมูลตามชวงที่ควรได และเมื่อการจัดการระบบ ETL-TEL แลว

เสร็จจะสามารถพัฒนาถังขอมูลเพื่อการวิเคราะหที่สามารถเชื่อมตอกับแพลตฟอรมขอมูลใหญไดอยางมี

ประสิทธิผลมากข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาคลังขอมูลตอไป 

 
ภาพที่ 21 สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศเปาหมาย 

 2.6.1 การวิเคราะหสถาปตยกรรมทางเทคโนโลยีปจจุบัน 

  ระบบสารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

(1) ระบบเว็บแบบสาธารณะ (Public Web System) ซึ่งใหบริการเว็บไซตในปจจุบันคือ 

http://www.prd.go.th 



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  46 

(2) ระบบประมวลผลภายในองคกร (On-Premise Processing System) ซึ่งตั ้งอยูที่ศูนย

ขอมูลของกรมประชาสัมพันธ 

(3) ระบบการประมวลผลบน Cloud Computing 

 สำหรับระบบประมวลผลภายในองคกร ประกอบดวย อุปกรณเครือขาย อาทิ เราเตอร และ

อุปกรณปองกันเครือขาย เชน ไฟรวอลล หรือระบบปองกันผูบุกรุก เปนตน โดยภาพรวมการทำงานของ

ทรัพยากรของหนวยงานตางๆของกรมประชาสัมพันธแสดงดังภาพที่ 22 

 

ภาพที่ 22 ขอมูลการเชื่อมตอทรัพยากรของกรมประชาสัมพันธ 

 ภาพรวมโครงสรางระบบสารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ ถูกออกแบบตามมาตรฐานการ

ออกแบบระบบเครือขายภายในองคกรขนาดใหญ (Enterprise-level Infrastructure) โดยมีการแบงพื้นที่ 

(Zone) ภายในที่ชัดเจน และมีระบบความปลอดภัยของเครือขายที่แนนหนาในระดับหนึ่ง  

 2.6.2 ความตองการในปจจุบันและอนาคตของระบบและบริการ (Current and Future 

Demand)   

 ปจจุบันอาจจะกลาวไดวา ระบบโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ ถูกออกแบบ

มาสำหรับการจัดเก็บขอมูล (Data Storage) และการประมวลผลขอมูลในลักษณะการนำเสนอขอมูลและ

การทำรายงานภาพรวม และสถิติพ้ืนฐาน (Tables and Reports) เปนหลัก. โดยมีการเชื่อมตอของระบบ

จัดเก็บขอมูล และชนิดของขอมูลแสดงดังภาพ  
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ภาพที่ 23 การเชื่อมตอของระบบจัดเก็บขอมูลในปจจุบัน 

 

ภาพที่ 24 การไหลของขอมูลในปจจุบัน 

  ภาพที่ 24 เปนการแสดงการไหลของขอมูลตั้งแตผูสื่อขาว ดำเนินการนำเขาขอมูล และขอมูลจะ

เกิดการไหลไปจัดเก็บในสวนตางๆ ทั้งระบบที่สำนักขาว NBT สถานีวิทยุ และที่ระบบคลาวน โดยในแตละ
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กระบวนการจะมีความเชื่อมโยง และทวนสอบจากผูเกี่ยวของในฝายตางๆ และเมื่อกระบวนการแลวเสร็จ

จะถูกนำไปเผยแพรยังสื่อตางๆ และทำการจัดเก็บในระยะยาวตอไป 

 แตดวยสภาพแวดลอมและภาระงานของกรมประชาสัมพันธ ที่ตองตอบสนองตอนโยบายของ

รัฐบาลที่ตองการมุงเนนการบริหารจัดการขอมูล สวนหนึ่งตองเผชิญความทาทายในเรื่องของระบบและ

บริการอยางนอยสองดานหลัก  

ในดานแรก กรมประชาสัมพันธตองขยายการใหบริการที่อยูบนแพลตฟอรมปจจุบัน ทั้งในแง

จำนวนชุดขอมูลที่ใหบริการ เชน การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น หรือในแงขนาดของบริการ เชน  

การเก็บขอมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น ขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน ขอมูลจากระบบ IoT จากระบบ IoT  

ที่มีจำนวนขอมูลมหาศาล มีอัตราการสงขอมูลที่สูง และอาจจะมีความหลากหลายของขอมูลที่สูงดวย ซึ่ง

ทำใหความตองการระบบที่มากขึ้น ซึ่งกรมประชาสัมพันธมีความจำเปนตองจัดเก็บขอมูลเหลานี้เพื่อใชใน

การวิเคราะหในประเด็นตางๆ ตอไป 

 ในอีกดานหนึ่ง เพื่อใหการบริหารจัดการขอมูลมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น กรมประชาสัมพันธ 

จึงตองเพิ่มบทบาท ศูนยขอมูลฯ ของตัวเองจากแหลงจัดเก็บขอมูลไปสูแพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูล  

ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการใชขอมูลที่กรมประชาสัมพันธจัดเก็บ รวมกับระบบ

ประมวลผลขอมูลใหญ (Big Data) และการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ (Data Integration) ทั้งเพื่อ

การเพ่ิมมิติของขอมูล (Data Dimension) ในการวิเคราะหขอมูล การสงตอขอมูล และผลการวิเคราะหไป

ใหผูอื่นนำไปใชประโยชน (Data Consumption) และการเปดเผยขอมูล (Open data) ซึ่งในแนวทางของ

โครงการศึกษาจำเปนตองสรางระบบฐานขอมูลที่จะทำหนาทีเ่ปนถังขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

 2.6.3 แผนการขยายระบบ (Plan of Growth) 

 ระบบประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (Big Data Processing System) โดยอาจจะออกแบบบน

พื้นฐานของระบบ Data Warehouse หรือ Data Lake ก็ได แตจุดมุงหมายก็เพื่อใหมีพื้นที่สำหรับรองรับ

ขอมูลขาเขาจากแหลงตางๆ ทั้งขอมูลแบบดั้งเดิม (Conventional Data) หรือขอมูลใหญ (Big Data) ที่สง

มาจากหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก รวมถึงสื่อสังคมออนไลนตางๆ และเมื่อทำการจัดเก็บแลวก็ตอง

สามารถจำแนก (Catalogue) จัดทำดัชนี (Indexing) หรือทำการประมวลผลขอมูลตางๆ ทั้งการประมวลผล

แบบดั้งเดิม (Traditional Data Processing) หรือการเรียนรูดวยเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อสามารถ

นำขอมูลไปใชในการทำนาย และตัดสินใจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเมื่อมีการรองขอขอมูล ทั้งจากโดย

เจาหนาที่ของกรมประชาสัมพันธเอง หรือจากภายนอก ผานทางระบบอินเตอรเฟซโปรแกรมประยุกต 

(Application Program Interface: API) ก็จะตองสามารถสงตอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงาน

ทั้งหมดนี้ ตองรองรับการบริหารจัดการเขาถึง (Internal Access Control) โดยยังสอดคลองกับกฎหมายที่

เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ. การรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เนื่องจากระบบนี้ถือเปนสวนหนึ่งของ

โครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของขอมูลขาวสารที่สำคัญของประเทศ รองรับการทำธรรมาภิบาล 
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ขอมูล (Data Governance) โดยมีการทำงานตามมาตรฐานการไหลของขอมูล (Standard Data 

Workflow Processes) โดยแผนการทำงานของระบบในแผนการขยายแสดงดังภาพ 

โดยระบบยังเปนฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธในการนำไปใชสื่อสารของสำนักขาว ผาน

ชองทางตางๆ ของกรมอาทิ เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน โมบายแอปพลิเคชัน วิทยุ โทรทัศน เปนตน โดยมี

การคัดกรองเรื่องความถูกตอง และนาเชื่อถือของขอมูล ผานกลไกการคัดกรองที่นาเชื่อถือแสดงดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 25 การทำงานของระบบจัดเก็บขอมูลของกรมประชาสัมพันธในอนาคต 

 

ภาพที่ 26 ระบบฐานขอมูลขาวกลางของสำนักขาวกรมประชาสัมพันธ 
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2.7 ขอมูลเปดภาครัฐ (Government Open Data) 

การเปดเผยขอมูล (Open Data) เปนหนึ่งในวิธีการที่จะชวยสงเสริมและนำไปสูการเปนประเทศที่มี 

ความเขมแข็งและความกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยอาศัยความสามารถของการเขาถึง 

แหลงขอมูลความรูหรือขอมูลที่เปนประโยชนแกประชาชนและสังคมอยางเปดกวางไรขอจำกัด อีกทั้งการ 

ผลักดันใหนำขอมูลไปใชสรางสรรคอยางไรขอบเขต สามารถสรางโอกาสและเปนจุดเริ่มตนของการเกิด 

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ การเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะขอมูลของภาครัฐ 

เสมือนเปนแหลงทรัพยากรขนาดใหญที่ยังไมไดถูกนำมาใชอยางกวางขวางทั้งในสวนของบคุคลและองคกร 

ปจจุบันพบวาหนวยงานภาครัฐมีการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบที่แตกตางกัน เพื่อที่จะดําเนินงานตาม

ภารกิจ นอกจากนั้นแลวหนวยงานภาครัฐถือเปนสวนสำคัญในการผลิต และจัดเก็บขอมูลทั้งดานปริมาณ

และคุณภาพ ซึ่งขอมูลภาครัฐสวนใหญเปนขอมูลสาธารณะโดยกฎหมายอยูแลว ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะ

เปดเผยและทำใหผูอื่นสามารถนำไปใชประโยชนตอไปได  

จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจ ิทัล พ.ศ. 2562 

กำหนดให หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ โดยกรมประชาสัมพันธ มีการ

ดำเนินการผานเว็บไซต https://prd.gdcatalog.go.th เพื่อสนับสนุนกระบวนการเปดเผยขอมูลดังกลาว 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐไดโดยสะดวก และสามารถนำขอมูลไป

พัฒนา นวัตกรรมที่สรางประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  

โดยขอมูลเปดภาครัฐนั้น มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูใชบริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 

รวมถึงหนวยงานของรัฐ สามารถคนหาและเขาถึงขอมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐไดงาย โดยมีเปาหมาย

สูงสุดเพื่อสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เกิดความรวมมือของภาครัฐ และสรางการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน โดยการดำเนินการของขอมูลเปดภาครัฐนั้นสรางประโยชนตอทั้งผูใหและผูใชขอมูล ในดานของ

ความโปรงใส การมีสวนรวม การปรับปรุง หรือพัฒนาสินคาและบริการใหม การสรางนวัตกรรม การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใหบริการของภาครัฐ และการเพิ่มมูลคาใหกับหนวยงานเอง โดย 

“ขอมูลเปด” นั ้น นอกจากจะชวยเพิ ่มประสิทธิภาพของการใหบริการแลวยังชวยลดคาใชจายของ

หนวยงานราชการได โดยมีคุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐดังภาพ 
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ภาพที ่27 คุณลักษณะของขอมูลเปดภาครัฐ 

การเปดเผยชุดขอมูลเปดตองมีการกำหนดรูปแบบของชุดขอมูลเปดในแตละประเภท เพื่อใหผูใช

ขอมูลสามารถนำไปใชงานไดสะดวกมากขึ้น โดยมีการกำหนดระดับการเปดเผยชุดขอมูลเปดดังตาราง 

ตารางที่ 9 ระดับ และคุณลักษณะการเปดเผยขอมูล 
 

ระดับการเปดเผย  

(Openness Rating) 
คุณลักษณะ (Characteristics) 

 
(OL) 

เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตไดท ุกรูปแบบ และสามารถนำขอมูลไปใช

ประโยชนไดโดยไมตองขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐ (OL - Open 

License) ซึ ่งร ูปแบบนี ้สามารถสรางไดง าย แตนำขอมูลไปตอยอดใช

ประโยชนไดยาก (Not Reusable)  

 
(OL, RE) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบที่อานไดดวยเครื่อง (RE – Machine- readable) 

เปนขอมูลที่มีโครงสราง (Structured Data) และใชกับซอฟตแวรจำกัด

สิทธิ์ (Proprietary Software) เชน Excel  

 
(OL, RE, OF) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปด (OF - Open Format)  

และไมจำกัดสิทธิ โดยบุคคลใด (Non-proprietary)  

 
(OL, RE, OF, URI) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบที่ใชยูอารไอ (Uri - Uniform Resource Identifier) 

ในการระบุตัวตนของขอมูล และชี้ไปยังตำแหนงของขอมูลนั้น  

 
(OL, RE, OF, URI, LD) 

เปดเผยขอมูลในรูปแบบที่ขอมูลสามารถเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูลอื่น หรือ

อางอิงขอมูล ในชุดขอมูลอื่นได (LD – Linked Data)  
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  เพื่อใหชุดขอมูลเปดสามารถแสดงผล และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานบนขอมูลเปด

ภาครัฐ ตองมีการกำหนดรูปแบบของชุดขอมูลเปดในแตละประเภท เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถนำไปใชงาน

ไดสะดวกมากขึ้น ดังนั้นการเปดเผยชุดขอมูลเปดควรเปดเผยในคุณลักษณะแบบเปด (Open Format) ที่

ไมขึ ้นกับแพลตฟอรม หรือไมจำกัดสิทธิโดยบุคคลใด (Non-proprietary) และอานไดดวยเคร ื ่อง 

(Machine-Readable) และควรมีระดับการเปดเผยชุดขอมูลอยางนอยระดับ 3 ดาวขึ้นไป แสดงดังตาราง 

ตารางที่ 10 รูปแบบของขอมูล และระดับการเปดเผย 
 

ระดับการเปดเผย 

(Openness Rating) 

รูปแบบของ 

ขอมูลทั่วไป 

รูปแบบของ 

ขอมูลเชิงพื้นที่ 

รูปแบบของ 

ขอมูลเชิงโดเมน 

 

PDF, HTML, ZIP, TXT, JPEG, 

PNG 

- - 

 

XLS/XLSX - - 

 

CSV/TSV, JSON, XML, ODS SHP, KML, WMS, 

GeoJSON 

NetCDF, Datex II, 

GTFS, JSON-STAT 

 

RDF - - 

 

RDF-XML - - 
 

โดยขอมูลที่ดำเนินการเปดเผย ประกอบดวย ชุดขอมูลจากสำนักขาว ขาว สื่อประชาสัมพันธ และ

ชุดขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ แสดงดังภาพชุดขอมูลขาว สื่อประชาสัมพันธ จากสำนักขาว และ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ 
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ภาพที่ 28 ตัวอยางชุดขอมูลเปดของกรมประชาสัมพันธ 

2.8 การพัฒนาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงได (Web Accessibility) 

 Web Accessibility คือ เว็บไซตที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงและใชงานได

อยางปราศจากอุปสรรค เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคนปกติ หรือ ผูสูงอายุ แมกระทั่ง ผูพิการ ก็สามารถใช

งานได เชน ผูพิการทางสายตา และ ผูพิการทางการไดยิน เปนตน โดยอาศัยหลักการออกแบบที่เรียกวา 

Universal Design (UD) ตามแนวทางการออกแบบที ่เร ียกวา WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines)  

 ประโยชนของ Web Accessibility 

 ชวยทำใหผูชมเว็บไซตสามารถเขาใจสาระที่สำคัญของเนื้อหาตางๆ ของเว็บไซตไดอยางเทา

เทียมกัน 

 เปนการออกแบบตามหลักการของ Universal Design (UD) 

 ในมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ หากมีวีดีโอจะตองกำหนดใหมีขอความทดแทน 

 ในมาตรฐาน WCAG นั้น Audio Description เปนเรื่องจำเปนที่ตองกำหนด 

 สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร เพื่อสังคม ตระหนักความสำคัญตอคนทุกกลุม 

 ชวยใหเว็บไซตโหลดเร็วขึ้น 

 เพิ่มเรื่องของ SEO (Search Engine Optimization) 

 แนวทางการออกแบบเรียกวา WCAG ซึ ่งเปนแนวทาง/มาตรฐานที่สรางโดย W3C สามารถดู

รายละเอียดไดท่ี http://www.w3c.org/wai 



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  54 

 2.8.1 มาตราฐานในการพัฒนาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงได 

  W3C ได กำหนดมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) เพ ื ่ อ เปน

แนวทางในการพัฒนาเว็บไซตที่ทุกคนสามารถเขาถึงได ปจจุบันเรากำลังใชเวอรชั่น WCAG 2.0 โดยที่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดนำแนวทางของ WCAG 2.0 มาปรับใชเปนเวอรชั่นของ

ไทยภายใตชื ่อ TWCAG 2010 ทั้งนี้มาตรฐานของการพัฒนาเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงไดจะตองสามารถ

รองรับกลุมผูใชที่นอกเหนือไปจากคนปกติ 4 กลุม คือ กลุมผูพิการทางสายตา กลุมผูพิการทางการไดยิน 

กลุมผูพิการทางดานอื่นๆ และกลุมผูสูงอายุ เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดสูงสุด แตอาจจะไม

ครอบคลุมไปถึงทุกๆ คน เชน ผูพิการทางดานสติปญญา เปนตน มาตราฐานของ WCAG 2.0 ประกอบไป

ดวย 4 หลักการสำคัญดังนี้ 

 1. สามารถรับรูได (Perceivable) 

    จะตองพัฒนาเว็บไซตท่ีทุกคนสามารถรับรูได เชน การใสขอความประกอบกับภาพในเชิง

บรรยาย เพื่อใหผูพิการทางสายตาสามารถเขาใจถึงรายละเอียดของภาพที่นำมาใชผานการฟง, การใส

ขอความตัวอักษรประกอบคลิปวิดีโอ เพื่อใหผูพิการทางการไดยินสามารถทำความเขาใจกับคลิปวิดีโอผาน

การอานตัวอักษร หรือการกำหนดสีของพื้นหลังและสีตัวอักษรใหมีความแตกตาง เพื่อใหผู ที่มีสายตา

เลือนลางสามารถอานขอมูลได เชน เมื่อคุณกดสัญลักษณรูปหนากระดาษสี่เหลี่ยมที่ปรากฏอยู ณ มุมบน

ดานขวาของเว็บไซต  Blue Rolling Dot พื้นดานหลังสีขาวจะเปลี่ยนเปนพื้นสีดำ ในขณะที่ตัวอักษรจาก

เดิมสีดำจะถูกปรับเปนสีฟาในสวนของเนื้อหา เพื่อใหผูที่มีสายตาเลือนลางสามารถอานขอมูลได หรือการ

กดสัญลักษณตัวอักษร A ที่มีใหเลือกสามขนาดทางมุมขวาของเว็บไซตเดียวกัน จะเปนการขยายตัวอักษร

เพื่อใหผูสูงอายุสามารถอานเนื้อหาของเว็บไซตไดงายขึ้น เปนตน 

   2. สามารถใชงานได (Operable) 

    คำวาเขาถึงได ไมไดหมายถึงวาจะตองใชเมาสเปนตัวชวย มาตรฐานของ WCAG กำหนด

ไววาการทองเว็บไซตจะตองสามารถเขาถึงโดยใชแปนพิมพ (Key Board) โดยผูใชสามารถควบคุมการ

ทำงานผานแปนพิมพเพื่อเขาถึงเนื้อหาและโครงสรางบนหนาหนาเว็บไซตได นอกจากนี้ การใสตัววิ่งที่เปน

ตัวอักษรจะตองไมเคลื่อนที่เร็วเกินไป เพื่อใหผูสูงอายุสามารถอานขอความไดทัน หรือการเปลี่ยนภาพก็ไม

ควรสลับภาพอยางเร็ว เชน เปลี่ยนภาพ 3 รูปในหนึ่งวินาที สาเหตุเพราะการเปลี่ยนรูปอยางรวดเร็วบน

หนาเว็บไซตอาจทำใหผูใชงานบางกรณีเกิดอาการชัก (Seizure) รวมไปถึงการวางรูปแบบแพทเทิรนบน

หนาเว็บไซตที่สามารถเขาใจงาย จะชวยใหผูทองเว็บรูวาตัวเองกำลังอยูในตำแหนงใดบนหนาจอของ

เว็บไซตนั้นๆ 

   3. สามารถเขาใจไดงาย (Understandable) 

    ผูใชสามารถเขาใจความหมาย วัตถุประสงค และหนาที่ของชิ้นสวนที่ปรากฏบนเว็บไซต

ไดงาย รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซตจะตองออกแบบโดยใหยึดผูใชงานเปนหลัก (User-centered 
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Design) เพื ่อใหผู ใชสามารถคาดเดาการวางขอมูลเนื้อหาไดอยางเปนระบบ และทายที ่สุดเวลาเกิด

ขอผิดพลาดขณะใชงาน เว็บไซตจะตองแนะนำวิธีใช หรือวิธีการแกปญหาใหได เชน ในกรณีที่เรากรอก

รายละเอียดสวนตัวเพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต บางครั้งเราอาจจะกรอกขอมูลไมครบ หรือใชชื่อ 

(User Name) ที่ซ้ำกับผูใชกอนหนานี้  เว็บไซตจะตองมีขอความแจงรายละเอียดวามีจุดใดที่เรากรอก

ขอมูลผิดบางและจะตองแกไขอยางไร เพื่อใหผูใชสามารถกลับเขาไปแกไดตรงจุด 

   4. รองรับไดหลากหลาย (Robust) 

    รองรับกับเทคโนโลยีทั่วไป รวมไปถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ และ

ผู ใชทุกกลุ มใหไดทั ้งในปจจุบันและอนาคต ซึ ่งมาตรฐานในปจจุบันเรียกวา XML เปน Extensible 

Markup Language ที่สามารถตอยอดแปรเปลี่ยนสำหรับอนาคตได 

 โดยทั้ง 4 หลักการที่กลาวมา เปรียบเสมือนกับการสรางมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหเกิด

ความเสมอภาคเทาเทียมกันในทุกๆ สวนบนหนาจอที่แสดงผลผานเว็บไซต คลายกับแนวคิดของอารยะ

สถาปตยที่ออกแบบใหผูใชทุกคนสามารถเขาอาคารได เลน มีทางลาดเอียงสำหรับผูใชรถเข็น มีอักษร

เบรลลสำหรับผูพิการทางสายตา มีหองน้ำที่ผูใชรถเข็นสามารถใชงานไดสะดวก มีพื้นที่จอดรถสำหรับผูที่

ตองการความชวยเหลือโดยเฉพาะในตำแหนงใกลกับประตูทางเขาเปนตน เพื่อสรางความเสมอภาค และ

สรางโอกาสในการเขาถึงไดเหมือนกับ หรือใกลเคียงกับคนปกติมากที่สุด 

 2.8.2 โครงสรางการพัฒนาเว็บไซต (Web Accessibility) 

  เว็บไซตที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (Web Accessibility) อาจจะมีหนาตาคลายกับเว็บไซต โดย

นักพัฒนาเว็บไซตไดแบงโครงสรางในการพัฒนาเปน 2 สวนหลักคือ 

 1. XHTML เปนโครงสรางของเนื้อหาที่จะตองมคีวามชัดเจน เขาใจไดงาย 

 2. CSS เปนเทคโนโลยีในการออกแบบตกแตงบนหนาเว็บไซตเพื่อใหผูใชสามารถทองเว็บได

อยางเปนระบบ เขาถึงเนื้อหางาย อีกทั้งยังเปนสวนชวยใหเว็บไซตมีความสวยงาม 

  ในกรณีที่ผูใชที่มีความพิการทางสายตา ทีมงานจะเนนการออกแบบโครงสรางของ XHTML 

เพื่อใหเขาสามารถรับฟงขอมูลเนื้อหารวมไปถึงการทองเว็บไซตผานการกดแปนพิมพไดอยางสะดวกที่สุด 

ในทางตรงกันขาม ถาผูใชสามารถมองเห็นไดแตอาจจะไมชัดเจน การพัฒนาเว็บไซตจะเนนไปที่โครงสราง

ของ CSS เพื่อพัฒนาในสวนของงานตกแตง และการมองเห็น 

  ซึ่งสิ ่งสำคัญที่นักพัฒนาเว็บไซตไมควรมองขามก็คือ การจัดโครงสรางใหชัดเจนในสวนของ

เนื้อหาบนหนาเว็บไซต เชน จากหนา HOME ไปสูเมนูหลัก เชน About us, Product, Service, Contact 

การแบงโครงสรางที่ชัดเจนจะชวยใหผูใชสามารถทราบวาอะไรเปนเมนูหลัก อะไรเปนเนื้อหารอง รวมไป

ถึงในสวนของการใชภาษาจะตองเปนลักษณะคำพูดที่เขาใจไดงาย ไมสลับซับซอน ถามีรูปภาพจะตองมี

คำอธิบายชัดเจนในเชิงบรรยาย หรือถาเปนคลิปวิดีโอ อาจจะตองคำบรรยายใตภาพ (Caption) ปรากฏ

อยูทางดานลางของคลิปวิดีโอ หรืออาจจะมีภาษามือควบคูกนัไปดวย 
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 2.8.3 เกณฑวัดมาตราฐานของเว็บไซต 

  ทั้งนี้ เกณฑวัดมาตราฐานของเว็บไซตที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (Web Accessibility) ถูกแบงไว

เปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับ A คือเว็บไซตที่พอจะเขาถึงไดในระดับพอใช เปนแนวทางขั้นต่ำสุดที่นักพัฒนา

เว็บไซตจะตองทำ โดยเว็บไซตจะตองมีโครงสรางที่ผูใชทุกคนสามารถเขาใจไดงาย เชน การแบงหัวขอหลัก 

หัวขอรอง ไปจนถึงเนื้อหา ในกรณีท่ีมีภาพจะตองเปนภาพท่ีมีคำอธิบายเพิ่มเติมดวย 

2. ระดับ AA คือ เว็บไซตเขาถึงได ลดอุปสรรคในการเขาถึงไดในระดับดี เปนแนวทางขั้น

กลางที่ควรจะทำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขาถึงที่มากกวาระดับ A เชน จะตองชวยใหผู ใชที ่มี

สายตาเลือนลางสามารถอานขอมูลเนื้อหาบนเว็บไซตได โดยการเปลี่ยนสีพื้นหลังพรอมตัวอักษรใหมีความ

แตกตางในระดับสูง เชน การใชตัวอักษรที่เหลืองบนพื้นดานหลังสีดำสำหรับหัวขอเดน และใชตัวอักษรสี

ฟาบนพื้นดำในสวนของเนื้อหา นอกจากนี้เว็บไซตจะตองมีขนาดตัวอักษรใหเลือก 3 ขนาด เล็ก กลาง 

ใหญ เพื่อใหผูใชสามารถขยายขนาดตัวอักษรเพ่ือการมองเห็นที่ด ี

3. ระดับ AAA คือ เว็บไซตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับดีมาก เปนแนวทางขั้นสูงสุด 

เพื่อใหผูใชทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชงานเนื้อหาเว็บไซตไดสูงสุด เชน จะตองใชภาษางายๆ ในการเขียน

บทความเพื่อใหทุกคนสามารถทำความเขาใจไดงาย การทองเว็บไซตผูใชจะตองสามารถเขาถึงไดทุกกรณี

ดวยแปนพิมพเทานั้น และจำเปนจะตองมีภาษามือกำกับผานการดูวิดีโอทุกครั้ง เปนตน 

 นอกจากตัวอยางที่นำเสนอ ยังมีขอกำหนดในแตละระดับมาตรฐานสำหรับการออกแบบเว็บไซตอีก

มากมาย เพื่อใหนักพัฒนาสามารถออกแบบเว็บไซตที่เอ้ืออำนวยตอการรับรูของผูใชทุกกลุม  

2.9 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 โดยที่ปรึกษาแบงการทำแผน Big Data in Action ระยะเวลา 3 ป โดยมีแผนงาน/โครงการตาม

แผน ปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การบูรณาการระบบฐานขอมูลของกรมประชาสัมพันธ 

ตามลำดับความสำคัญ เปนการขับเคลื่อนในกลุมงานตางๆ ไดแก กลุม Data Governance กลุม Data 

Management กลุม Data Analytics และกลุม IT Infrastructure 
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บทท่ี 3  

การวิเคราะหความพรอมของกรมประชาสมัพันธ 
 

 การวิเคราะหความพรอมของกรมประชาสัมพันธที่ โดยทีมที ่ปรึกษาไดดำเนินการสัมภาษณ

ผูเกี่ยวของ ประกอบดวยผูบริหาร ตัวแทนผูปฏิบัติงาน และศึกษาจากเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของสามารถ

นำมาวิเคราะหได และการวิเคราะหถึงโอกาสในการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และการ

วิเคราะหคลังขอมูลขนาดใหญ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหความตองการ 

 จากการสัมภาษณ และหารือกับผูบริหาร และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการประยุกตใชงานขอมูล ตลอดจนมุมมองของขอมูลที่ยังไมมีและควรมีภายในระยะ 1-2 ป โดย

สามารถสรุปเปนหัวขอไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลการเขาถึงสื่อกรมประชาสัมพันธในภาพรวม 

2. การวิเคราะหขอมูลเทรนดการเสพสื่อ/พฤติกรรมผูเสพสื่อในอนาคต 

3. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบชองทางการเสพสื่อของประชาชน 

4. การวิเคราะหขอมูลเนื้อหายอดนิยมของประชาชน 

5. การวิเคราะหขอมูลเทรนดเทคโนโลยีในการผลิต/เผยแพรสื่อ 

6. การวิเคราะหขอมูลอัตราการเติบโตของการเสพสื่อผานชองทางอินเทอรเน็ต/แอปพลิเค

ชันบนสมารทโฟน 

7. ขอมูล Feedback ของผูใชงานในการเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมฯ  

8. ขอมูลรายงาน แสดงเปนกราฟหมวดหมูการประชาสัมพันธ นโยบายรัฐบาลในแตละดาน 

9. ขอมูลขาวสารตอบสนองความตองการของประชาชนแลวหรือยัง 

10. ขอมูลรายงาน การประชาสัมพันธมีความคุมคากับการผลิดหรือไม 

11. สถิติทั้งหมดของแตละสื่อสามารถเรียกดู ประมวลผลวิเคราะหไดทันท ี

12. กลยุทธในการประชาสัมพันธของสื่อแตละประเภท 

 จากผลการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ปฏิบัติการ พบวา กรมประชาสัมพันธยังขาดการ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลทั้งสวนที่มีในปจจุบัน และยังขาดขอมูลอันเปนขอมูลสำคัญสำหรับ

การนำไปวิเคราะหใชงาน และตอบโจทยตามยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ   
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3.2 การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน การวิเคราะหโอกาส และการจัดทำกลยุทธ 

 การวิเคราะห SWOT คือ การรูจักสถานภาพตนเองและสภาวะแวดลอมของหนวยงาน ซึ่งเปนสิ่ง

สำคัญ ที ่จะทำให หนวยงานประสบความสำเร็จ ขอมูลจากการวิเคราะหมีประโยชนในการกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงาน 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 สภาพแวดลอม

ภายในเพื่อหาจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคกร และสวนที่ 2 สภาพแวดลอม

ภายนอก ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อคนหา โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 

 จากการประเมิน SWOT ของกรมประชาสัมพันธ และผลการวิเคราะห จะนำไปใชเพื่อเปน ขอมูล

ประกอบการทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทางที่ปรึกษาจะใชมุมมองการวิเคราะหโดยการกำหนด

ขอบเขตการวิเคราะห SWOT จากภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ เพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย การพัฒนา

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และระบบฐานขอมูลกลาง ทามกลาง ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยกรม

ประชาสัมพันธ จะประสบกับอุปสรรค โอกาสใดบาง และทรัพยากรที่มีจะ สรางจุดแข็งหรือเปนจุดออน

อยางไร โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังตอไปนี ้

3.2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) 

  สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เปนการพิจารณาสถานการณภายในองคกรใน

แตละดานทั้งดานบวก และดานลบ ประกอบดวย 

   จุดแข็ง (Strengths : S) เปนความสามารถหรือสถานการณภายในที่เปนบวกที่สนับสนุน

หรือสามารถนำมาใชใหเกิด ประโยชนตอการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค นั่นคือเปนการพิจารณา

เกี่ยวกับความเขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสำเร็จ 

   จุดออน (Weaknesses : W) เปนสถานการณภายในที่เปนเชิงลบและดอย ซึ่งองคกรไม

สามารถนำมาใชประโยชนในการ ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค นั่นคือเปนการพิจารณาเกี่ยวกับความ

ออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม รวมทั้งประเด็นปญหา และความตองการ 

  โดยสวนใหญใชแนวคิด McKinsey's 7S เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนที่

มีผลตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย กลยุทธ (Strategy) โครงสราง (Structure) ระบบ (System) 

บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล (Style) และ คานิยมรวม (Shared Values) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลยุทธ (Strategy) เปนกระบวนการที่จะกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององคกรให

มีทิศทางที่ชัดเจน มีโอกาส ประสบความสำเร็จ เปนไปตามเปาหมายที่กำาหนดไว ประเด็นพิจารณา

ประกอบดวย 

 ทิศทางที่องคกรจะมุงไปอยางชัดเจน  

 กลยุทธที่กำหนดสอดคลองกับสภาพความเปนจริงทั้งภายในและภายนอก

องคกร 
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 การถายทอดกลยุทธสูระดับปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล  

 แผนงานรองรับกลยุทธที่ชัดเจน ทั้งบุคลากร เวลา งบประมาณ เครื่องมือ 

 เปาหมายที่ตองการบรรลุชัดเจน 

2) โครงสรางองคกร (Structure) คือ โครงสรางที ่ตั ้งขึ ้นตามกระบวนการโดยรับ

บุคลากรเขามาทำงานรวมกันในฝายตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาประสงค ดังนั้นการจัดองคกรจึงเปนความ

พยายามของผูบริหารที่จะตองหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เพื่อมอบหมายงาน (Delegation) และ

อำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน (Authority) จึงตองมีความชัดเจน มีความหมายตอบุคลากร ที่ทำงาน

รวมกัน และประสานงานซึ่งกันและกัน ประเด็นพิจารณาประกอบดวย 

 มีความชัดเจน แบงงานตามทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  

 สนับสนุนการบรรลุเปาหมาย 

 การสื่อสารเพื่อใหแตละสวนเขาใจและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 

 รองรับทุกภารกิจที่ตอบกลยุทธ 

3) ระบบขององคกร (System) มีความสำคัญตอการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื ่อให

บรรลุเปาประสงคที่กำหนด เชน ระบบ บัญชีการเงิน ระบบจัดซื้อ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบการติดตามประเมินผล เปนตน ประเด็น พิจารณาประกอบดวย 

 การไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีคุณภาพและตนทุนที่ตำ่เพื่อการปฏิบัติงาน 

 การวาจางที่มีประสิทธิภาพและไดบุคลากรหรืองานที่มีคุณภาพตรงตามตองการ  

 มีการกำหนดขั้นตอน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ชวยใหบรรลุผล  

 มีการควบคุมและติดตามความคืบหนา เพื ่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามที่

กำหนด  

 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม  

 องคกรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการใหสอดคลองกับ

กลยุทธ  

 มีการประเมินผลความสำเร็จเปนรูปธรรม  

 การใหผลตอบแทนแกผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

 สามารถสรางผลงานเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก 

4) บุคลากร (Staff) เปนปจจัยที่สำคัญตอความสำเร็จของการดำเนินงานขององคกร จึง

ตองมีการวางแผนทรัพยากร บุคคลเพื่อวิเคราะหความตองการทรัพยากรบุคคลในอนาคต ตลอดจนการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับสวนประกอบของงานที่สอดคลอง กับเปาหมายขององคกร และคุณลักษณะของบุคลากร

ที่เหมาะสมกับงานแตละประเภท อุปสรรคสำคัญตอองคกรที่กำลัง ขยายตัวคือการขาดแคลนบุคลากรที่มี

ท ักษะหรือความชำนาญ องคกรจึงตองมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรตลอดจนการบร ิหาร 
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คาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงานการโยกยายและปรับเปลี่ยนตำแหนงหนาที ่ เพื่อเพิ่มขีด

สมรรถนะของบุคลากรอันจะ นำไปสูผลสำเร็จขององคกร ประเด็นพิจารณาประกอบดวย 

 บุคลากรมีทักษะสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ  

 บุคลากรมีทัศนคติสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ 

 โครงสรางประชากรขององคกร เชน อายุ การศึกษา ประสบการณการทำงาน 

จะตองมีความสอดคลองกับการ บรรลุเปาหมาย 

5) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills) เปนความสามารถเดนขององคกร ประเด็น

พิจารณาประกอบดวย 

 ความสามารถที่เปนแกนขององคกร สนับสนุนยุทธศาสตร กลยุทธ  

 ความสามารถเดนขององคกร สนับสนุนยุทธศาสตร กลยุทธ  

 ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 ความสามารถการประสานงานกับหนวยงานอื่น 

 ความสามารถในการสื่อสาร ทำความเขาใจ กับกลุมเปาหมาย 

6) รูปแบบการทำงาน (Style) เปนรูปแบบการปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรและ 

แตละฝายที ่มีสวนเกี ่ยวของในองคกร สงผลตอความสำเร็จหรือลมเหลวขององคกร ประเด็นพิจารณา

ประกอบดวย 

 รูปแบบการปฏิบัติงานในภาพรวม สอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ  

 รูปแบบการปฏิบัติของฝายบริหาร สอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ 

 รูปแบบการปฏิบัติของฝายเชี่ยวชาญ สอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ 

7) คานิยมรวม (Shared Values) เปนที ่ยึดถือรวมกัน เรียกวา วัฒนธรรมองคกร 

คานิยมที่หนวยงาน สรางขึ้นโดยมาก ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ เชน ผลผลิต ลักษณะของการแขงขัน 

ประเภทของผูรับบริการและเทคโนโลยี ดังนั้นองคกรที่ประสบ ความสำเร็จสูงจะมุงคานิยมที่โดดเดน เชน 

คุณภาพผลผลิตและบริการการคิดคนสิ่งใหม ความรวดเร็ว หรือประสิทธิภาพการผลิต และการใหบริการ 

ประเด็นพิจารณาประกอบดวย 

 การกำหนดใหทุกคนในองคกรยึดถือรวมกันสอดคลองกับการบรรลุเปาหมาย

ขององคกร  

 ทุกคนในองคกรยึดถือคานิยมรวมอยางจริงจังมีสวนในการสนับสนุนใหบรรลุ

เปาหมาย 

 ทกุคนนำคานิยมรวมสูการปฏิบัติไดทำใหผลการดำเนินงานมีโอกาสบรรลุ

เปาหมายสูงขึ้น 
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 3.2.2 การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 

  สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) เปนสถานการณภายนอกที่องคกรเผชิญอยู 

หรือเกี่ยวของ ทั้งลักษณะ ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน ความตองการของผูรับบริการ นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาวะเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดถึงสถานการณตางประเทศท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

   โอกาส (Opportunities) เปนสถานการณภายนอกที่เอื้ออำนวยใหการทำงานขององคกร

บรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปจจัย ภายนอกเชิงบวก นั ่นคือเปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก 

(Outside In) วามีสภาพเปนเชนไร และจะสรางโอกาสอยางไรใหกับองคกร 

   ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) เปนสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทำงานขององคกร

ทำใหไมสามารถบรรลุ วัตถุประสงคได หรือเปนปจจัยภายนอกที่เปนเชิงลบ นั่นคือ เปนการศึกษา

สภาพแวดลอมภายนอก (Outside In) ที่เปนอุปสรรค หรือภาวะคุกคามกอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัด

ตอองคกร 

  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที ่จะมีผลตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลในอนาคต  

ที่ปรึกษา ไดกำหนดเครื่องมือที่จะใชสนับสนุนการวิเคราะหคือ PESTEL Analysis แนวคิดของ Francis  

J. Aguitar และ Stakeholder Analysis โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1) การวิเคราะห PESTEL Analysis ประกอบดวย 

(1) ปจจัยดานการเมือง (P. Politics) เปนการวิเคราะหนโยบายตางๆ ของภาครัฐที่ 

จะมีผลตอการดำเนินงานขององคกร ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ ตางๆ นโยบายของรัฐบาล ผลกระทบ 

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เปนตน ประเด็นพิจารณาประกอบดวย 

 แผนระดับประเทศ ประกอบดวย 

- รัฐบาลมีการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนา 

ระยะยาว ไวในทุกดานของสังคมรวม และดานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา 20 ป ซึ่งกำหนดแนวทาง 

การพัฒนาดิจิทัลใหแก หนวยงานราชการ และทุกภาคสวนของประเทศ 

 การผลักดันใหภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน 

- ระบบบริหารจัดการขอมูลที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูล  

- การผลักดันใหภาครัฐมีการวิเคราะหจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

- การผลักดันใหภาครัฐมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริการ

สาธารณะตั้งแตตนจนจบกระบวนการ 
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- นโยบายการพัฒนาคลังขอมูลชาติ (National Data Repository) การพัฒนา

ระบบคลาวดภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service) ที่จะ

เชื่อมขอมูลจากทุกหนวยงานเขาสูหนวยงานเดียว 

(2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (E Economic) เปนการวิเคราะหเศรษฐกิจระดับ Macro ซึ่ง

หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทั้งในและ ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององคกร เชน อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การคาระหวางประเทศและดุลการชำระเงิน การลงทุน 

ภาคเอกชน ภาษีอากร และการใชจายของรัฐบาล ราคาน้ำมันดิบ สภาพปญหาของสาขาการพัฒนา/บริการ 

โครงสรางรายได การกระจายรายได ภาวะเงินเฟอ ภาวะการจางงานที่มีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึง

สถานการณโรคระบาดโควิด 19 เปนตน โดยประเด็นพิจารณาประกอบดวย 

 ยุคที่ประชาชนมีการเขาถึงขอมูลและใชเพื่อการตัดสินใจมากข้ึน 

(3) ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (S: Social) เปนการวิเคราะหสภาวะ

ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง โครงสรางทางสังคมที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานขององคกร เชน 

ระดับการศึกษา อัตราการรูหนังสือของประชากร จำนวน ประชากร โครงสรางประชากรขนบธรรมเนียม

ประเพณี ความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ 

คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

กระจายรายไดและความเปนธรรมในสังคม สภาพของบานเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตรโครงสราง

พื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการติดตอสื่อสาร เปนตน ประเด็นพิจารณา

ประกอบดวย 

 ยุคที่สังคมแบงปนขอมูลกันมากขึ้น (Sharing economy) ทั้งความรู ขอมูล (จริง

และเท็จ) ผานชองทางตางๆ โดยเฉพาะชองทางดิจิทัล (Digital Content) 

 ยุคที่สังคมมีความรูดานดิจิทัลมากขึ้น (Digital Literacy) แมจะไมทั่วทุกพื้นที่ 

แตมากขึ ้นจากชวง 10 ปที ่ผานมา การดำเนินการใดๆ ของภาครัฐตองให

ความสำคัญกับดานดิจิทัล ขณะเดียวกันภาครัฐตองใหความสำคัญแกกลุมที่มี

ความรูดิจิทัล ยังต่ำกวามาตรฐาน 

(4) ปจจัยดานเทคโนโลยี (T: Technology) เปนการวิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยีที่จะมีผลตอการดำเนินงาน เชน การผลิตคิดคนเทคโนโลยี ความรูและวิทยาการ การใชเทคโนโลยี

เพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความรูระหวางองคกรความกาวหนาในการวิจัยและพัฒนา การเสริมสราง

ประสิทธิภาพการผลิตและการใหบริการโดยใชอุปกรณ อัตโนมัติตางๆ ประเด็นพิจารณาประกอบดวย 

 การเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บและการคำนวณไปสูระบบ Cloud 

 Cloud Computing ระบบคอมพวิเตอรที่พรอมรองรับการทำงานของผูใชงานใน

ทุกๆ ดานไมวาจะเปนระบบเครือขาย การจัดเก็บขอมูล การทดสอบระบบหรือ

ติดตั ้งฐานขอมูล หรือการใชงานซอฟตแวรเฉพาะดานในธุรกิจตางๆ โดยที่
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ผูใชงานไมตองติดตั้งระบบทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรไวที่สำนักงานใหยุงยาก 

แตสามารถใช งานในสิ ่ งท ี ่ต องการได ด วยการเช ื ่อมตอกับระบบ Cloud 

Computing ผานอินเทอรเน็ต 

 Cloud Storage ช วยให การจ ัดเก ็บข อม ูลขององคกรมีความสะดวกและ 

ความปลอดภัยมากกวาการเก็บไว ในรูปแบบปจจุบัน ผูใชก็สามารถเลือกใชพื้นที่

เทาที่ตองการและจายคาบริการตามที่ใชงานจริง ซึ่งมีความคุมคาอยางมากเม่ือ 

เปรียบเทียบกับคุณสมบัติและประโยชนที่จะไดรับ 

 การมาของ 5G ซึ่งทำใหการรับสงขอมูลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแบบพลิกโฉม ทั้ง

ขนาด ความเร็ว รวมทั้งการ ประยุกตใชในรูปแบบของ Internet of Things ซึ่ง

ทำใหร ูปแบบการปฏิบัต ิงานเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมความกาวหนาของ 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) และการเร ียนร ู ของสมองกล 

(Machine Learning: ML) สงผลตอการเลือกแนวทาง การปฏิบัติงาน ทั้งการ

นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น การวิเคราะหเชิงลึกและการชวยตอบขอมูล

อัตโนมัติ เปนตน 

(5) ปจจัยดานกฎหมาย กฎระเบียบ (L: Legal factors) เปนการวิเคราะหสภาพการ

เปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่จะมีผลตอการพัฒนาคลังขอมูลขาวสาร เชน การ

ออกกฎหมาย พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของดานดิจิทัล หรือการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เปนตน 

 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

2) การวิเคราะห Stakeholder Analysis เปนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในการ

บรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 

 ผูจัดสรรงบประมาณมีผลตองบประมาณสำหรับการลงทุนของ 

กรมประชาสัมพันธ 

 ผูรับบริการ มีผลตอการกำหนดรูปแบบการใหบริการของกรมประชาสัมพันธ 

ซึ่งตอเนื่องมาถึงกระบวนการภายใน 

 ผูสงมอบขอมูล มีผลตอปริมาณคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ  

ทีก่รมประชาสัมพันธ จะนำมาใชดำเนินการตอไป 

 ผูสงมอบปจจัยการดำเนินการ มีผลตอปริมาณ คุณภาพ ของอุปกรณ 

เครื่องมือ ระบบปฏิบัติการ ที่ศูนยฯ จะนำมาใชดำเนินการตอไป 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) จากการวิเคราะหขอมูล 

และจากผลการประชุมระดมความคิดเห็นแสดงไดดังตารางที่ 11 และ 12  
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 

ขอมูลสื่อเปนประเด็นสำคัญของประเทศ รัฐบาลให 

ความสำคัญกับขอมูลขาวสารมากขึ้น ซึ่งชวยเพิ่ม

ความสำคัญของกรมประชาสัมพันธ ในการขอความ

รวมมือจากหนวยงานอื่น 

ตองใชเงินลงทุนกับอุปกรณจำนวนมาก และอาจ

ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามที่ตองการ 

รัฐบาลใหความสำคัญกับการปรับปรุงฐานขอมูล 

สารสนเทศและ กระบวนการโดยมุงเนนดานดิจิทัล 

ซึ่งทำใหกรมประชาสัมพันธ มีโอกาสไดรับทรัพยากร

มากขึ้น รวมทั้งทุกภาคสวนใหความรวมมือมากข้ึน 

จากในอดีตที่ผานมา 

ตองใชเงินลงทุนจำนวนมากกับบุคลากรในดานนี้  

ซึ ่งอาจไมไดร ับการสนับสนุนงบประมาณตามที่

ตองการ รวมทั้งไมสามารถจัดหาได เนื่องจากเปน

อาชีพที่ตองการในตลาดเปนอยางมาก 

นโยบายระยะยาวทำใหมีทิศทางที ่แนนอนและ 

มี โอกาสได  ร ับงบประมาณ (ท ั ้ งในและนอก

งบประมาณ) และทรัพยากรอื่น อยางตอเนื่อง 

ผูใชจะมีการเรียกขอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ 

และเงื่อนไขตางๆ มากขึ้น ซึ่งตองใชทรัพยากรใน

การดำเน ินการมากข ึ ้น รวมท ั ้ งปร ับปร ุงว ิ ธี

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

ประชาชนมีการบร ิโภคข อม ูลผ านการส ืบคน 

ในชองทางดิจิทัลมากขึ ้น ทำใหรับขอมูลจากรัฐ  

โดยไมผานตัวกลาง ซึ่งลดการถูกบิดเบือน 

 

ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับขาว

ปลอม (Fake news) สงผลใหเกิดความเคลือบแคลง

ใจตอการดำเนินการดานขอมูล จนเลือกที ่จะไม

เขาถึงขอมูลของกรมประชาสัมพันธ หรือแมเขาถึงก็

ไมเชื่อขอมูลทีก่รมประชาสัมพันธ เผยแพร 

กรมประชาสัมพันธ มีบทบาทสำคัญตอการดำเนิน 

งานของรัฐบาล ทำใหม ีความชอบธรรมในการ 

ขอความรวมมือ เพื่อดำเนินการเรื่องขอมูลไดมาก

ขึ้น 

ชองทางที ่ผ ู ร ับขาวสารสามารถรับสื ่อมีมากขึ้น  

และแตละชองทางมีรูปแบบตางกัน ทำใหตองใช

ทรัพยากรในการดำเนินการมากขึ้นหากตองการสง

ขอมูลไปหลายชองทาง 

เทคโนโลยีสมัยใหมทำใหสามารถดำเนินการในเรื่อง

ตางๆ ที่มีในอดีตที ่ไมสามารถทำได ทำใหเขาถึง 

วิเคราะห แจกจายขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มากขึ้น 

ภาครัฐไมมีการกำหนดแนวทาง มาตรฐาน ขั้นตอน

การปฏิบัติงานในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

รูปแบบและเงื่อนไขการเผยแพร ที่ชัดเจนและเปนที่

ยอมรับจากทุกฝาย ทำใหการปฏิบัติงานอาจตอง

ประสบปญหาในการ ตกลงประเด็นเหลานี้ 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 

การเปดสอนหลักสูตรดานดิจิท ัลมีมากขึ ้น ทั้ง

เนื ้อหา ชองทาง สื ่อการสอน ทำใหเจาหนาที ่มี

โอกาสพัฒนาตนเอง  

ไม ม ีการกำหนดระเบ ียบการปฏ ิบ ัต ิภายใน 

กรมประชาสัมพันธ อยางชัดเจนวาการไหลเขา/

ออกของขอมูลระหวางกรมฯกับหนวยงานอื่นเปน

อยางไร 

 เทคโนโลยี รูปแบบสารสนเทศ เงื่อนไข ขอกำหนด 

ของแตละหนวยงานและแตละแหลงขอมูล อาจไม

ตรงกัน ทำใหประสบปญหาในการแปลงขอมูลให

ตรงกับทีก่รมประชาสัมพันธตองการ 

 การเก ิดป ญหาโรคระบาดและการจำก ัดการ

เคลื่อนยาย อาจทำใหผูสงมอบปจจัยการดำเนินการ

ที ่ม ีอย ู  ในตลาดไมสามารถดำเน ินการได อย าง

เหมาะสม อาจทำใหไมสามารถสั่งซื้อไดตามแผนงาน 

และแมส ั ่งซ ื ้อไดแต อาจเกิดความลาช าในการ

ดำเนินการ 
 

 จากการวิเคราะหขางตนสามารถสรุปประเด็นโอกาส และ ภัยคุกคาม/อุปสรรคไดดังนี้ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) 

O1 - ไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ T1 - ตองใชเงินลงทุนกับอุปกรณและบุคลากร

จำนวนมาก หากไมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณตามที่ตองการ จะดำเนินการ

ดวยความยากลำบาก 

O2 - ไดรับทรัพยากรมากข้ึน T2 - ความตองการจากภายนอกทำใหตอง

ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงาน 

O3 - เขาถึงกลุมเปาหมายผานสื่อดิจิทัลไดมากขึ้น T3 - ความตองการจากภายนอกทำใหตองพัฒนา

บุคลากร ใหสามารถรองรับภารกิจใหม 

O4 - สามารถสรางกระบวนการใหม 

       ที่มปีระสิทธิภาพประสิทธิผล 

T4 - จำเปนตองมีความเขาใจตอผูเกี่ยวของมาก

ขึ้น เพื่อใหตอบสนองไดดี 

O5 - สามารถพัฒนาบุคลากรไดอยางม ี  

       ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

กรมประชาสัมพันธ มีความเชี่ยวชาญในการวาจาง

ที่ปรึกษา ทำใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานของ 

ที่ปรึกษาไดดี 

บุคลากรในแตละสวนงานของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศการประชาสัมพันธ ไมเพียงพอตองาน 

ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งปริมาณและทักษะ 

กรมประชาสัมพันธ มีความสามารถในการรวบรวม

วิเคราะหขอมูลดานขาว และสื่อ มายาวนาน  

ในปจจุบันมีความเขาใจความตองการของผูบริหาร

ของประเทศเปนอยางดี 

กรมประชาสัมพันธ ไมมีขั้นตอนมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานและรูปแบบรายงานที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอภารกิจใหม 

ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมีอยูของ 

กรมประชาสัมพันธ เปนตนทุนที่สามารถนำไป

พัฒนาเปนสารสนเทศที่ใชตอบเปาหมายได 

กรมประชาสัมพันธ ไมมีการควบคุมการติดตาม

และประเมินผลที่เพียงพอตอภารกิจใหม 

กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ดานขอมูลสื่อมานาน ทำใหเปนที่รับรูและยอมรับ

จากหนวยงานภายนอก 

กรมประชาสัมพันธ ไมมีเครื่องมือ อุปกรณ 

ระบบปฏิบัติการเพียงพอ สำหรับภารกิจงานใหม 

และอาจไมรองรับกับหนวยงานภายนอก 

 บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชาสัมพันธขาดความเขาใจความตองการ

ของภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 กรมประชาสัมพันธ ยังไมมีอำนาจในการเชื่อมโยง

ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานสื่อ 

 บุคลากรขาดประสบการณการเชื่อมโยงไปนอก

กระทรวง อาจทำใหมีปญหา เชน ขาดความ

เขาใจในขอมูลที่ตองการความรูสำหรับการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 

จากการวิเคราะหขางตนสามารถสรุปประเด็นจุดแข็งและจุดออนไดดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1 - ทีมงานมีความเขาใจและมีคานิยมรวม

สอดคลองกับสิ่งที่กรมประชาสัมพันธ 

ตองการเปนอยางดี 

W1 - กรมประชาสัมพันธ ไมมีแผนงาน เปาหมาย   

 การควบคุมรองรับ ในการเปนศูนยกลาง  

 ขอมูลดานสื่อที่เปนรูปธรรม 

S2 - มีเครือขายที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินการ

ใหไดตามเปาหมาย 

W2 - โครงสรางองคกรและการบริหารของ 

 กรมประชาสัมพันธ ยังไมรองรับภารกิจได 

 อยางเหมาะสม 

S3 - มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมวิเคราะห

ขอมูลดานขาว และสื่อท่ีเกี่ยวของ  

W3 - เครื่องมือ อุปกรณ ระบบปฏิบัติการ  

 ไมเพียงพอสำหรับภารกิจงานใหม 

S4 - หนวยงานภายนอกใหการยอมรับ 

ดานการจัดทำขอมูลสื่อ 

 

W4 - บุคลากรในแตละสวนงานของ 

 กรมประชาสัมพันธ ไมเพียงพอตองาน 

 ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งปริมาณและทักษะ 

S5 - มีฐานขอมูล และสารสนเทศเปนตนทุน 

ที่สามารถนำไปพัฒนาเปนสารสนเทศท่ีใช

ตอบเปาหมายได 

W5 - ไมมีขั้นตอน มาตรฐานการปฏิบัติงานและ 

 รูปแบบรายงาน ที่ไดมาตรฐานเพียงพอตอ 

 ภารกิจใหม 

 W6 - กรมประชาสัมพันธ ยังไมมีอำนาจในการ 

 เชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ดานสื่อ 
 

3.2.3 การจัดทำกลยุทธของกรมประชาสัมพันธ 

 จากผลการว ิ เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกรม

ประชาสัมพันธ สามารถนำมาใชวิเคราะหจัดทำกลยุทธไดโดยอาศัยเครื่องมือ TOWS Matrix ในการจับคู

แตละสวน ประกอบและผลการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

SWOT Matrix Strengths (S) จุดแข็ง Weaknesses (W) จุดออน 

Opportunities (O) 

โอกาส 

กลยุทธเชิงรุก (SO) 

เปนการใชจุดแข็งของทรัพยากรที่มี

เพื่อแสวงประโยชนจากโอกาสที่

เกิดขึ้น 

กลยุทธเชิงแกไข (WO) 

เปนการใชโอกาสเพื่อแกไขสวนที่เปน

จุดออนใหดีขึ้น 

Threats (T)  

ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST) 

เปนการใชจุดแข็งของทรัพยากรเพ่ือ

ปองกันหรือลดอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 

กลยุทธเชิงรับ (WT) 

หลีกเลี่ยงหรือลดผลเสียที่จุดออน

ไดรับจากอุปสรรค 
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 กลยุทธเชงิรุก เปาหมายคือการใชจุดแข็งของทรัพยากรที่มีเพื่อแสวงประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น  
 

กลยุทธเชิงรุก จุดแข็ง โอกาส 

แสวงโอกาสจากทุกสถานการณเพ่ือนำเสนอบริการที่สราง

คุณคา 

S1 S2 S3 S5 O1 O3 O4 O5 

การสรางเครือขายระดับประเทศตั้งแตตนน้ำจนปลายน้ำ

ของธุรกิจขาวสาร สื่อ รวมทั้งเครือขายวิชาการดานสื่อและ

เครือขายดานสารสนเทศ 

S1 S2 S4 O1 

ใชผูเชี่ยวชาญจากภายนอกในงานที่ไมใชภารกิจหลัก S2 O2 

สงมอบบริการผานชองทางที่ตรงตามความตองการของ 

กลุมผูรับบริการ 

S1 S2 S3 S5 O3 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล S4 O4 

สงมอบบริการที่สรางความมั่นใจแกผูรับบริการ S1 S2 S3 S5 O5 

พัฒนาบุคลากรใหรับรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได 

อยางรวดเร็ว 

S3 O5 

 

กลยุทธเชิงปองกัน เปาหมายคือการใชจุดแข็งของทรัพยากรเพื่อปองกันหรือลดผลเสียจาก

อุปสรรค 
 

กลยุทธเชิงปองกัน จุดแข็ง อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

สงมอบบริการมีคุณภาพแกผูรับบริการ ถูกตอง สอดคลอง 

ทันสมัย ทันเวลา ตรงประเด็น เขาใจงาย 

S1 S3 S5 T4 

พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดแบบเบ็ดเสร็จ 

ในตัวคนเดียว 

S3 T1 T2 

พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในภารกิจหลัก  

ในกรณีท่ีพัฒนาไมทัน ใหวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก  

โดยตองมีระบบการถายทอดความรูใหแกบุคลากรของ 

กรมประชาสัมพันธ ตอไป 

S2 T3 

พัฒนาบุคลากรใหมีเขาใจและยอมรับในความหลากหลาย

ของศาสตรตาง ๆ 

S2 T3 
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กลยุทธเชิงแกไข เปาหมายคือ การใชโอกาสเพื่อแกไขสวนที่เปนจุดออนใหดีขึ้น 
 

กลยุทธเชิงแกไข จุดออน โอกาส 

ปรับโครงสรางองคกรใหรองรับทุกภารกิจ W2 O2 

ลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย W3 O1 

พัฒนานักเจรจาเพื่อสรางแนวรวมและพันธมิตร W4 O1 

สรางประโยชนหรืออยางนอยไมเพิ่มภาระใหแก

หนวยงานที่แลกเปลี่ยนขอมูล 

W5 O4 

ผลักดันการออกกฎหมายที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน W6 O1 

 

กลยุทธเชิงรับ เปาหมายคือ หลีกเลี่ยงหรือลดผลเสียที่จุดออนไดรับจากอุปสรรค 
 

กลยุทธเชิงรับ จุดออน อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

ใหความสำคัญกับการประเมินผลทั้งระดับผลผลิต 

ผลลัพธ ผลลัพธขั้นสุดทาย 

W1 T2 T3 

ใหความสำคัญตอการศึกษาและตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการในประเด็นตาง ๆ 

W4 T4 

ผลักดันใหผูบริหารและบุคลากร นำเครื่องมือการ

บริหารมาประยุกตใช 

W4 W5 T2 T3 T4 

ออกแบบกระบวนการใหมีความคลองตัวและ 

มีประสิทธิภาพ 

W5 T1 T2 T3 

ใหความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกตอง 

และเหมาะสมกอนเผยแพรขอมูล 

W5 T2 

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและบังคับใช 

อยางเครงครัด 

W5 T2 

ใหความสำคัญกับการตอบและแกไขตอความคิดเห็น/

สงสัย/ทักทวง ที่มาจากชองทางที่เปนทางการ 

W5 T3 

ใหความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในเพื่อลดความผิดพลาดและการสูญเสีย 

W4 W5 T2 T3 T4 

ใชสภาพเหตุการณจริง (หรือคาดวาจะเกิดข้ึนจริง)  

ในการพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย 

W4 T1 T3 T4 
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3.3 การวิเคราะหสถาปตยกรรมองคกร 

 ในหัวขอนี้ทีมที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหองคกร

โดยใชกรอบแนวคิดของสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) โดยมีจุดมุงหมายใหการศึกษาฯ 

ในโครงการนี้ มีความครบถวนจากทั้งมุมมองของการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ แบบดั้งเดิม และมุมมองของ

สถาปตยกรรมองคกร  

 โดยแนวคิดของสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) นั ้น ที ่ปรึกษาจะใชกรอบการ

ทำงาน (Framework) ดานสถาปตยกรรมองคกรของ The TOGAF Standard ซึ่งพัฒนาโดย The Open 

Group (www.opengroup.org) โดยกรอบการทำงานนี้ไดรับการพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 1995 จนถึงใน

ปจจุบัน โดยถือวาเปนกรอบการทำงานดานสถาปตยกรรมองคกรหลักหนึ่งในสี่ของกรอบที่ไดรับการยอมรับ 

ทั้งนี้กรอบการทำงานของสถาปตยกรรมของ TOGAF มีจุดเดนที่มีการระบุเฟสในการดำเนินการที่ชัดเจน 

รัดกุม โดยแตละเฟสจะมีการระบุขอมูลนำเขาสิ่งที่จะไดรับ และแนวทางที่เปนไปไดในการดำเนินงาน ซึ่ง

องคกรสามารถปรับเปลี่ยนไดเองตามบริบทขององคกร 

 กรอบการทำงาน TOGAF ไดมีการนิยามคำวา Enterprise หรือองคกรไวไดแก “องคกร หรือกลุม

องคกรที่ดำเนินการโดยการมีเปาหมายเดียวกัน” ซึ่งอาจหมายถึง องคกรในฐานะนิติบุคคล หรือแผนกภายใน

องคกรก็เปนได หรืออาจหมายถึงพันธมิตรระหวางองคกรก็ไดเชนกัน และไดมีการนิยามคำวา Architecture 

หรือสถาปตยกรรมไวไดแก “โครงสรางขององคประกอบและความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น รวม

ไปถึงหล ักการและขอแนะนำที ่ปกครองและปร ับเปล ี ่ยนการออกแบบสถาปตยกรรมตามเวลาที่  

เปลี ่ยนแปลงไป” และเมื ่อรวมคำทั ้งสองเขาดวยกัน TOGAF ไดอธิบายความหมายของ Enterprise 

Architecture วาเปนโครงสรางขององคประกอบ กระบวนการ ความสามารถ สารสนเทศ เทคโนโลยีที่สราง

โครงสรางพื้นฐาน และการปกครองขององคกรหรือสวนหนึ่งขององคกร 

 ในการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกรนั้น กรอบการทำงาน TOGAF นำเสนอ TOGAF Architecture 

Development Method (ADM) หรือวิธีพัฒนาสถาปตยกรรมขึ้น โดยเปนกระบวนการที่ใชในการพัฒนา

แบบตอเนื่อง (Continuous Development) สามารถทำซ้ำได เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุตามเปาหมายใน

การทำงานดวยสถาปตยกรรมได โดยวิธีพัฒนาสถาปตยกรรมประกอบไปดวย 9 เฟส ดังแสดงในภาพที่ 29 

และดังแนวคิดตอไปนี้ 

 P. เฟสเริ ่มตน (Preliminary Phase) ประกอบไปดวย การประเมินสถาปตยกรรมการทำงาน 

ความสามารถการทำงาน ในปจจุบัน 

 A. เฟสวิส ัยทัศน ของสถาปตยกรรม (Architecture Vision Phase) เปนการระบุว ิส ัยท ัศน 

เปาหมายของสถาปตยกรรม การทำงานในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงสวนที่ไมเกี่ยวของกับสถาปตยกรรม (non-

Architect) ดวย 
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B. เฟสสถาปตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture Phase) ซึ ่งระบุมิติในทางธุรกิจของ

องคกรที่จะตองสอดคลองกับสถาปตยกรรมองคกร ไดแก ความสามารถ การสงมอบคุณคา โครงสรางองคกร 

กำลังคน เปนตน 

C. เฟสสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture Phase) ซึ่งระบุถึง

โครงสรางขอมูล ฐานขอมูล ที่สอดคลองกบัสถาปตยกรรมขอมูล 

D. เฟสสถาปตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture Phase) ระบุถึงเทคโนโลยีโครงสราง

พื้นฐาน ทั้งในสวนฮารดแวรและการสื่อสาร 

E. เฟสประเมินโอกาสและวิธีการดำเนินการ (Opportunities & Solution Phase) ภาพการทำงาน

ในลักษณะแผนที่นำทาง (Roadmap) ตามชองวาง (Gap) ที่เกิดจากวิเคราะหสถาปตยกรรมในเฟส B C  

และ D 

F. เฟสการวางแผนการโยกยายสถาปตยกรรม (Migration Planning Phase) กระบวนการยืนยัน

แผนที่นำทางของสถาปตยกรรมและรายละเอียดการโยกยาย ยืนยันคุณคาทางธุรกิจ (Business Value) 

และรายละเอียดตนทุนในการโยกยาย ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

G. เฟสการปกครองการดำเนินการ (Implementation Governance Phase) การปรับการ

ทำงานใหสอดคลอง (Conformance) กับสถาปตยกรรม การวัดคุม ขอตกลงระดับการบริการ (Service-

Level Agreement SLA) ตาง ๆ 

H. เฟสการจัดการความเปลี ่ยนแปลงสถาปตยกรรม (Architecture Change Management 

Phase) เปนการรักษา วงจรการทำงาน (Lifecycle) ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
ภาพที่ 29 เฟสของวิธีพัฒนาสถาปตยกรรมของ TOGAF 
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เพื ่อใหการวิเคราะหดานสถาปตยกรรมองคกรในขั ้นเริ ่มตนสมบูรณ การวิเคราะหหลักการ 

(Principles) ของสถาปตยกรรมองคกรจากสภาพแวดลอมปจจุบัน เปนหลักการฯ เริ่มตน และหลักการ

ดังกลาวจะถูกปรับเปลี่ยน (Revise) ไดในอนาคต โดยทั่วไปสถาปตยกรรมองคกรของ TOGAF จะแบง

หลักการออกเปน 4 หัวขอหลัก ไดแก หลักการ ทางธุรกิจ (Business) หลักการทางขอมูล (Data) หลักการ

ทางการประยุกตใชขอมูล (Application) และหลักการทางเทคโนโลยี (Technology) โดยศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสามารถระบุหลักการไดดังนี ้

1. หลักการทางธุรกิจ: “การวิเคราะหและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศที่มีความถูกตอง” การนำ

ขอมูลไปวิเคราะห รวมถึงการพัฒนาสารสนเทศ ตองมีความถูกตองแมนยำ (Accurate 

Analytics, AA) 

2. หลักการทางขอมูล: “เนนคุณภาพ ความปลอดภัย และธรรมาภิบาลขอมูล ขอมูลที่จะนำเขาและ

ประมวลผล ตองมีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลใหแนชัดกอน รวมไปถึงการจัดการดานความ

ปลอดภัยและธรรมาภิบาลเพื่อใหมั่นใจ ในดานหลักเกณฑและวิธีการในการเปดเผย สงตอ หรือ

เชื่อมโยงขอมูล (Data Quality, Security and Governance, DQ และ SG) 

3. หลักการทางการประยุกตใชขอมูล: “การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ” 

การนำขอมูลไปวิเคราะห รวมถึงการพัฒนาสารสนเทศขึ้น ตองสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Satisfaction, Sat) 

4. หลักการทางเทคโนโลยี: “รองรับงานอยางมีมาตรฐานและคุมคา” เทคโนโลยีที่ใชตองรองรับ 

พันธกิจของกรมประชาสัมพันธ และองคกรที่เกี่ยวของอยางมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเกิดการ

ใชงานอยางคุมคางบประมาณ (Supportive Technology, STech) 

 โดยหลักการเหลานี้จะถูกนำเขาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ยุทธศาสตร

ของกรมประชาสัมพันธในตอไป 

 เมื ่อนำการวิเคราะห SWOT ตามแนวคิดของ PESTEL รวมถึงแผนยุทธศาสตรในบทที ่ 2 มา

วิเคราะห ในหลักการ (Principles) ของสถาปตยกรรมองคกรตามแนวทางของ TOGAF จะเปนการนำมา

ประมวลใหเขากันกับเปาหมายทางธุรกิจ (Business Goals) ซึง่ไดแก เปาประสงคและตัวชี้วัดนั่นเอง โดย

การทำใหเขากันจะทำใหเห็นมิติการพัฒนาและออกแบบสถาปตยกรรมองคกร เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกร

และระบบสารสนเทศจะถูกพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันได และสามารถพิจารณาตัวขับเคลื่อนที่จำเปนใน

การทำใหองคกรบรรลุเปาหมายได (Business Driver) 
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  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 

และการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ผลผลิต เปาหมาย Principles 

โครงการพัฒนาระบบโตตอบ

อัตโนมัต ิ(Chat bot) สำหรับ

เว็บไซต กรมประชาสัมพันธ  

Chat bot มีระบบโตตอบ

อัตโนมัต ิบนเว็บไซต  

กรมประชาสัมพันธ 

AA DQ 

SAT STech 

 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทั้งภายในภายนอก  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ผลผลิต เปาหมาย Principles 

 โครงการจัดทำระบบฐานขอมูล   

 ขนาดใหญ (Big Data)  

1. สำหรับบริหารจัดการภายใน  

2. สำหรับการใหบริการ จัดทำชุด

ขอมูลเปด “Open Data 

Project”  

3. จัดทำธรรมาภิบาลขอมลู  

(Data Governance)   

มีระบบฐานขอมูล

กลางสำหรับบริหาร

จัดการภายใน 

สำหรับการใหบริการ

ภายใตกรอบ 

ธรรมาภิบาลขอมูล  

มีระบบฐานขอมูล

กลางสำหรับบริหาร

จัดการภายใน 

สำหรับการใหบริการ

ภายใตกรอบ 

ธรรมาภิบาลขอมูล  

AA DQ SG 

SAT STech 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ผลผลิต เปาหมาย Principles 

โครงการพัฒนาทีมงาน 

เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนงาน

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ   

ทีมงานขับเคลื่อนงาน

ระบบฐานขอมูล 

ขนาดใหญ มีองคความรู 

แนวทางเพื่อใชพัฒนา

ระบบฐานขอมูล 

ขนาดใหญ  

พัฒนาทีมงาน

ขับเคลื่อนงานระบบ

ฐานขอมูล 

ขนาดใหญ  

AA DQ SG 

SAT STech 

 จากการวิเคราะหขางตน จะเห็นไดวายุทธศาสตรในการขับเคลื่อนมีความสอดคลองกับเปาหมาย/

หลักการทางธุรกิจ ซึ่งในการขับเคลื่อนสถาปตยกรรมยอยท้ังในดานธุรกิจ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

ตามหลักการเหลานี้ จะชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุซึ่ง วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรได 
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 ซึ่งจากประเด็นการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค โอกาส ของสถาปตยกรรมปลายทาง ในหัวขอ 

3.2 นั้น จะไดประเด็นที่ตองมีการพิจารณามุงเนน หรือวิสัยทัศนของสถาปตยกรรมดังตารางโดยคอลัมนที่

สองจะระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นฯ และเปาประสงคหลักของยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ 

ประเด็นตามวิสัยทัศน 

สถาปตยกรรม 
รองรับเปาประสงค เปาหมาย วิธีการ 

การวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศท่ีมีความ

ถูกตอง (Accurate 

Analytics) 

ตอบขอสงสัยใหแก

สังคมไดอยางเหมาะสม

ได : ตรงประเด็น 

เขาใจงาย  

 

ระบบและเครื่องมือท่ี

ทันสมัยในการพัฒนา  

การวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศ 

พัฒนาและจัดหา

เครื่องมือและพัฒนา

ผูเชี่ยวชาญ 

ดานวิทยาการขอมูล 

(Data Science) 

คุณภาพขอมูล  

(Data Quality) 

 

เผยแพรขอมูล

สารสนเทศ ขาวสาร 

และสื่อตางๆ แกทุกภาค

สวนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผล  

 

ระบบทวนสอบคุณภาพ

ขอมูลในถังขอมูลที่มี

ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ มีการนำ

เทคโนโลยี 

Automation หรือ 

Semi-Automation 

มาใช 

ออกแบบ

สถาปตยกรรมระบบ

สารสนเทศท่ีรองรับ

เทคโนโลยี  

ETL-ELT  

(E: Extraction, 

L: Loading, 

T: Transformation) 

ความปลอดภัย และ 

ธรรมาภิบาลขอมูล 

(Security and 

Governance) 

เปนแนวปฏิบัติที่ดี

ใหกับศูนยขอมูลอื่นใน

ประเทศ 

มีระบบความปลอดภัย

และธรรมาภิบาลขอมูล 

ที่เปนไปตามมาตรฐาน 

ออกแบบระบบ 

ชั้นความลับ  

เกณฑในการเขาถึง 

เปดเผย สงตอ 

การวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศท่ีตรงกับ

ความตองการ 

(Stakeholder 

Satisfaction) 

 

ขอมูลสารสนเทศ 

บทวิเคราะห ตัวแบบ

พยากรณ มีมาตรฐาน 

ตรงตามความตองการ

ของผูใชบริการ 

ผูอยูในหวงโซอุปทาน

ไดรับประโยชน จาก

การดำเนินการของ 

กรมประชาสัมพันธ 

ระบบสารสนเทศที่

รองรับการทำ  

Data Integration, 

Data Warehouse,  

Big Data Platform 

ออกแบบ

สถาปตยกรรม ระบบ

สารสนเทศท่ีรองรับ

เทคโนโลยี  

Data Integration,  

Data Warehouse,  

Big Data Platform 
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ประเด็นตามวิสัยทัศน 

สถาปตยกรรม 
รองรับเปาประสงค เปาหมาย วิธีการ 

รองรับงาน 

อยางมีมาตรฐาน 

และคุมคา 

(Supportive 

Technology) 

 

เปนแนวปฏิบัติที่ดี 

ใหกับ ศูนยขอมูลอื่นใน

ประเทศ บุคลากร

คุณลักษณะและ

สมรรถนะตาม

เปาหมายที่กำหนดไว 

ระบบโครงสรางพื้นฐาน 

ซึ่งประกอบไปดวย 

ระบบเทคโนโลยีสาร 

สนเทศและการสื่อสาร 

และการเชื่อมโยงขอมูล 

ที่มีมาตรฐาน 

ออกแบบ

สถาปตยกรรม

เทคโนโลยีตามหลัก 

มาตรฐานที่ระดับ

นานาชาติยอมรับ 

  

3.4 โครงสรางและแผนพัฒนาบุคลากร 

 จากยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล และ แผนการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล แนวทางการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จำเปนตอง

มีการออกแบบรูปแบบองคกรและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม โดยจากผลการศึกษาทบทวน 

รวบรวม สำรวจและวิเคราะหขอมูล เพื ่อการออกแบบและพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 

Architecture) โดยเฉพาะในสวนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลทั้งหมด มาทำการ

วิเคราะหในหลากหลายมิติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

 มิติดานการพัฒนาทักษะ (Skill) เนื่องจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน มี

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะอาชีพใหมๆ เพื่อตอบสนองลักษณะงานที่เปลี่ยน 

ไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มีความจำเปนตองใชบุคลากรที่มี

ทักษะที่แตกตางไปจากงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เคยดำเนินงานมากอนหนานี้ ยกตัวอยางเชน 

น ักว ิทยาศาสตร ข อม ูล (Data Scientist) ว ิศวกรข อม ูล (Data Engineer) น ักว ิ เคราะห  เช ิ งลึก  

(Data Analyst) หรือ นักพัฒนา เปนตน ซึ่งการที่จะมีทักษะที่เกี่ยวของในดานนี้จะตองไดรับการฝกฝน

อบรม (Re-Skill) หรือตอยอด (Up-Skill) จากหนวยงาน องคกร หรือผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณความรู 

ความสามารถเฉพาะทางในแตละดาน 

 มิติดานการทำงานเชิงกลยุทธ (Strategy) ในอดีตที่ผานมาหนวยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยง 

หรือแลกเปลี่ยนขอมูล จะใชวิธีในการขอความรวมมือระหวางหนวยงานหรืออาจจะมีกรอบความรวมมือ 

(MOU) ในการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งจะเปนการรวมมือกันในระหวางหนวยงานกับหนวยงาน 

แตจากนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสงผลใหทุกหนวยงาน จะตองจัดตั้งหนวยงานหรือผูรับผิดชอบใน

การติดตอประสานงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล การนำขอมูลไปใชประโยชน การเผยแพรขอมูล เปน

ตน ทำใหภาระงานในสวนนี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นพรอมกันในทุกกระทรวง ดังนั้นเพื่อใหการทำงานบรรลุ 

วัตถุประสงคตามเปาหมายของรัฐบาล การจัดเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมและการคัดสรรบุคลากรที่มี
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ความหลากหลายและสอดคลองกับภาระงานใหมๆ เหลานี้ ถือวาเปนงานที่สำคัญมาก จะตองมีการวางแผน

กลยุทธในการคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะในการติดตอประสานงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ มีความ

คลองตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ติดตามขอมูลขาวสาร เปนตน เบื้องตนที่ปรึกษาไดนำเสนอ

ตำแหนงที่ตองดำเนินการในกลุมงานที่ครอบคลุมงานที่กลาวมานี้ ไดแก นักกลยุทธขอมูล (Data Strategy) 

นักออกแบบขอมูล (Data Architect) นักประชาสัมพันธและนักสื่อสารองคกร (Corporate Affairs) ซึ่งบาง

ตำแหนงหนาที่เหลานี้อาจไมไดอยูในโครงสรางการทำงานของกรมประชาสัมพันธ แตมีความจำเปนอยาง

มากในการที่จะตองคัดสรรบุคลากร ที่มีแนวทางการทำงานเชิงกลยุทธมาสนับสนุนการทำงาน  

 มิต ิด านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Law & Governance) ในปจจุบ ันจากกระแสการ

เปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที ่รวดเร็ว เชน เทคโนโลยี 5G อุปกรณ Internet of Things (IoT) หรือ

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) เปนตน หรือการขยายตัวเพิ ่มสูงขึ ้นจากการใชงาน Social Media ใน

ประเทศไทย สงผลกระทบตอการขับเคลื ่อนนโยบายตางๆ ของรัฐบาล จะตองอางอิงกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงในระดับโลก การเขาถึงขอมูลหรือแมกระทั่งการคุกคามทางไซเบอร (Cyber Security) ทำให

รัฐบาลตองปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่ลาสมัย เพื่อมาปรับใชใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วเหลานี้ โดยไดริเริ่มการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดิจิทัล การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) หรือ การปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร โดยมีผลบังคับใชในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง

กฎหมายจะครอบคลุมถึงการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธดวย เพื่อใหการเตรียมความพรอมและ

สามารถดำเนินงานตรงตามเจตนารมยของกฎหมายและการขับเคลื ่อน ในการขับเคลื ่อนของกรม

ประชาสัมพันธ ที่ปรึกษาจึงไดเสนอตำแหนงที่มีความสำคัญในการดำเนินงานดานกฎหมายดิจิทัลและ

เทคโนโลยีรวมถึงธรรมาภิบาลขอมูล ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายดิจิทัล (Digital Lawyer) ผูเชี่ยวชาญ

ดานธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) ผูเชี่ยวชาญดาน Cyber Security และผูเชี่ยวชาญดานระบบ

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Platform) เปนตน 

 จากที่กลาวมาแลวขางตน ทางที่ปรึกษาไดใหความสำคัญกับการบริหารจัดการและการพัฒนา

บุคลากร ที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยจะตองมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู

ภายในกรมประชาสัมพันธ และการคัดเลือกสรรหาจากภายนอก เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย 

รวมทั้งมุงเนนการสรางความผูกพันของบุคลากรกลุม Talent ใหเหมาะสมไมวาจะเปนการดึงดูดการพัฒนา 

และธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหอยูกับองคกรยาวนานตอเนื่องไปสูการวางแผนสืบทอดตำแหนง 

(Succession Plan) อีกดวย 

 ดังนั ้น กรมประชาสัมพันธจึงมีความจำเปนที ่ตองปรับตัวสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงในดานตางๆ รวมถึงการสรางกำลังคนที ่มีความสามารถทันยุคสมัยและ 

มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลย ีซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาในการขับเคลื่อนขอมูลขาวสารและสื่อ

ของประเทศตอไป  
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บทท่ี 4  

การออกแบบสถาปตยกรรม 
 

4.1 ผังการไหล (Workflow) ของกระบวนการหลัก และกระบวนการยอย 

 ที่ปรึกษายึดหลักการของ The Open Group Architecture Framework หรือ TOGAF ในการ

ออกแบบตามที ่ ได กล าวมาแล ว ซ ึ ่งข ั ้นตอนหนึ ่งใน TOGAF คือ B: Business Architecture หรือ 

การออกแบบสถาปตยกรรมทางธุรกิจ โดยเปนการกำหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรขององคกร (Strategy)  

การจัดทำธรรมาภิบาล (Governance) และการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจ (Key Business Process) 

ซึ่งอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานที่จะชวยใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่องคกรตองการ อีกทั้งสามารถ

นำไปใชอธิบายถึงความตองการทางดานเทคนิคที่จะเขามาชวยในการดำเนินงาน 

 การอธิบายถึงสถาปตยกรรมทางธุรกิจนั ้น สามารถอธิบายไดหลายรูปแบบรวมถึง Business 

Process Model หรือ ผังการไหล (Workflow) กรณีที ่เกิดขึ ้นในระบบ (Business Use Cases) และ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ (Class Models) 

 หลักการการจัดทำการไหลสำหรับขอมูลขนาดใหญ จำเปนที่จะตองเขาใจวากระบวนการคืออะไร 

และเกี่ยวของกับการไหลของขอมูลในสภาพแวดลอมที่ใชขอมูลอยางไร โดยจะตองมีการบริหารจัดการ

อยางครบวงจร ตั้งแตการกำหนดภาพรวมการไหลระดับสถาปตยกรรม (Architectural Level) จนถึงการ

สำรวจกระบวนการการทำงานรูปแบบ End-to-End ในระดับปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคการจัด

ระเบียบการไหลของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการ

บริหารจัดการขอมูลอีกดวย 

 ถึงแมวากระบวนการทำงานในปจจุบันของกรมประชาสัมพันธมีการทำงานอยางเปนระบบ มีกรอบ

มาตรฐานที่กำหนดชัดเจน รวมถึงมีการกำหนดผูรับผิดชอบในแตละสวนงานเปนที่เรียบรอย แตถามองใน

มุมมองของการจัดทำการไหลสำหรับขอมูลขนาดใหญนั ้น กระบวนการเดิมยังไมสามารถตอบโจทย

กระบวนการการทำงานไดอยางครบถวน เนื่องจากบริบทที่เปลี่ยนไป เริ่มตั้งแตการนำขอมูลเขาระบบ 

ตลอดจนการสรางแบบจำลอง เพื่อนำขอมูลจากที่ตางๆ มา เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการทำการวิเคราะห  

อีกทั้งยังตองมีการออกแบบปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลและกระบวนการ ใหสอดคลองและ

รองรับกับขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อยางชัดเจน ดังนั้น การออกแบบกำหนดผังการไหลของขอมูลที่

เปนมาตรฐาน เพื่อนำมาสงเสริม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการขอมูลเดิม จึงมีความ

จำเปนที่จะตองทำการออกแบบและจัดทำผังการไหลของกระบวนการหลักและกระบวนการยอยที่สำคัญ

ในการดำเนินงานเพื่อการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพิ่มเติม ซึ่งจะมีความซับซอนมากขึ้น มี

แหลงที่มาของขอมูลจากหลากหลายแหลง รูปแบบขอมูลหลากหลายประเภท และมีการสงหรือแบงปน

ขอมูลใหกับหลากหลายสวนงาน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
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อีกทั้งการจัดทำการไหลของขอมูลจะตองสอดรับกับธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) ซึ่งเปน

ปจจัยสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลของศูนยฯ และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการตอไป

ในอนาคต 

 ภาพรวมของการะบวนการจัดการการไหลของขอมูลของกรมประชาสัมพันธ จำเปนจะตองมี 

ความสอดคลองและสนับสนุนกับกระบวนการทำงานเดิมของกรมประชาสัมพันธ และตองมีการจัดทำให 

การทำงานมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน (Synchronization) ซึ่งกระบวนการการจัดการการไหลของ

ขอมูล สำหรับขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในภาพรวมจะแบงกระบวนการที่มีผลตอการทำงานภายในของ

กรมประชาสัมพันธ โดยแบงไดเป น 4 สวนหลัก ไดแก 1. การจัดหาขอมูล (Data Acquisition)  

2. การจัดเตรียมขอมูล (Data Pre-processing and Quality Control) และ 3. การจัดเตรียมขอมูลเพื่อ 

ใชในการแสดงผลและการวิเคราะห (Data Modeling and Analytics) โดยสวนงานที่ 4 เรื่องการเผยแพร

และแบงปนขอมูล (Sharing Data) 

 
ภาพที่ 30 ความสำคัญของการกำหนดผังการไหลขอมูลสำหรับขอมูลขนาดใหญ 

 การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล เปนองคประกอบสำคัญที่จะสงเสริมศักยภาพของกรมประชาสัมพันธ  

ในการจัดการขอมูล และสงผลใหนำขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปนการกำหนดและบังคับใช

นโยบายที่เกี่ยวของกับงานดานขอมูลของกรมประชาสัมพันธ อีกทั้งยังรวมไปถึงการกำหนดบุคลากร 

และกระบวนการตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่มีหรือที่จะเกิดขึ้นจากการนำเอาซอฟตแวรมาประยุกตใช  

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลทำใหขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือ และเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับ 

กรมประชาสัมพันธในการบริหารจัดการขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการจัดการขอมูลที่ดีสามารถ 

ใชประโยชนจากขอมูลไดอยางเต็มที่ จะสงผลใหกลายเปนองคกรที่ไดเปรียบจากการวิเคราะห Insights  

ที่เปนผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (ขอมูลจาก http://bigdataexperience.org/big-data-

in-disney-world-orlando/) 
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 4.1.1 วัตถุประสงคในการจัดทำผังการไหลขอมูล 

  ตามหลัก TOGAF จุดประสงคของการจัดทำผังการไหลของขอมูลนั้น เพื่อใหไดกระบวนการไหล

ที ่ใหสอดคลองกับภาพรวมยุทธศาสตร จากการศึกษายุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ ในดานการบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลและการดำเนินงาน 

ระหวางหนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ Data-driven Organization จะแสดงดังภาพที่ 31 

 
ภาพที่ 31 ภาพรวมของยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

พ.ศ. 2560 - 2564 สำหรับการเปน Data-Driven Organization 

 4.1.2 องคประกอบที่สำคัญในการจัดทำผังการไหลสำหรับขอมูลขนาดใหญ ที่เกี่ยวเนื่องกับ 

ธรรมาภิบาลขอมูล  

(ขอมูลจาก http://bigdataexperience.org/big-data-in-disney-world-orlando/) 

  การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) คือ การกำกับดูแลขอมูล ซึ่งครอบคลุมถึง 

กระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี ที่จำเปนในการจัดการและปกปองขอมูลที่เปนสินทรัพยท่ีสำคัญของ

องคกร เพื่อรับประกันวาขอมูลนั้น มีความถูกตอง มีความสมบูรณ ปลอดภัย สามารถเชื่อถือได และคนหา

ไดงาย โดยมีเปาหมายที่สำคัญคือ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับขอมูล เชน ขอมูลทั่วไหล เปนตน โดย

ธรรมาภิบาลขอมูลเปรียบเสมือนการสรางระเบียบหรือกฎสำหรับการใชขอมูล ทั้งภายในและภายนอก

องคกร ซึ่งสงผลใหเพิ่มคุณคาและเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูล การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล จะอางอิง 

มาจาก Data Management Association (DAMA) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่รวบรวมผูเชี่ยวชาญดานขอมูล  

เพื่อสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาแนวคิด และแนวปฏิบัติในการ
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บริหารจัดการขอมูล ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบ ทั้งสิ้น 10 สวน ดังแสดงในภาพที่ 32 โดยแตละสวน  

มีความสำคัญและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยองคประกอบท้ัง 10 สวน มีดังนี้  

 

ภาพที่ 32 องคประกอบของธรรมาภิบาลขอมูล 

1) สถาปตยกรรมขอมูล (Data Architecture) เปนการอธิบายโครงสรางและความเชื่อมโยง

ของขอมูลที่มีในกรมประชาสัมพันธ อยางเชน ความเชื่อมโยงระหวางขอมูลของแตละหนวย/สำนัก ทิศ

ทางการไหลของขอมูลจากหนวยงานในระดับตางๆ ทั้งหมด เพื่อใหหนวยงานไดเห็นและเขาใจภาพรวม

ทั้งหมด  

2) การจำลองและออกแบบขอมูล (Data Modeling and Design) โดยแบบจำลองของขอมูล

อาจถูกแสดงอยูในรูปแบบของไดอะแกรม (Diagram) หรือตาราง เพื่อใชในการวิเคราะห อีกทั้งยังมีการ

จัดทำขอมูลที่เรียกวา Business Glossary หรือ Data Glossary รวมถึงระบุขอกำหนดและการแกไข

ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสื่อสารระหวางหนวยงานเขาใจตรงกัน โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 

ระดับ ไดแก แบบจำลองขอมูลเชิงความคิด (Conceptual Data Model) แบบจำลองขอมูลเชิงตรรกะ 

(Logical Data Model) และแบบจำลองขอมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Model) 

3) การจัดเก็บและบริหารขอมูล (Data Storage and Operation) เปนการดำเนินการจัดการ

ขอมูลตลอดทั้งวงจรชีวิตของขอมูล (Data Lifecycle) ตั้งแตการนำเขา หรือ สรางขอมูล การใชงานการ

สำรองขอมูล (Backup) การกูคืนขอมูล (Restore) การจัดเก็บขอมูลถาวร (Archive) กระบวนการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับวงจรชีวิตขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองเปนระเบียบและไมสูญหาย 

4) ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) เปนการปองกันขอมูลในบริบทของการรักษา

ความลับ ความถูกตองของขอมูล ความพรอมใชงานของขอมูล โดยตองดำเนินการตั้งแตการวางแผน การ

จัดทำการปฏิบัติตามขอกำหนดหรือกฎหมาย และการบังคับใชนโยบายและขั้นตอนในการรักษาความ

ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนในดานที่เกี ่ยวของกับการพิสูจนตัวตน การกำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล การ

ตรวจสอบการเขาถึงขอมูลและความพรอมใชของขอมูลอยางเหมาะสม 
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5) การบูรณาการและความสามารถในการใชงานขอมูลรวมกัน (Data Integration and 

Interoperability) เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ และสรางหรือกำหนดรูปแบบใหสอดคลอง

กัน เขามารวมอยูในแหลงขอมูลเดียวกัน เพื่อนำไปใชในการจัดทำขอมูลหลัก (Master Data) คลังขอมูล 

(Data Warehouse) ทะเลสาบขอมูล (Data Lake) รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสำนัก/กอง ซึ่งทำ

ใหเกิดการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการกำหนดมาตรฐานหรือขอตกลงรวมกันระหวาง

หนวยงานหรือระหวางระบบขึ้น เพื่อใหเกิดการควบคุมและจัดการคุณภาพของขอมูลไดดี มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และเปนประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

6) การบริหารจัดการเนื้อหาและงานเอกสาร (Document and Content) เปนการจัดการและ

ควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลที่ไมมีโครงสรางหรือแบบกึ่งโครงสราง เชน การจัดเก็บ และเขาถึง

ขอมูลทั้งทีเ่ก็บอยูในรูปแบบกระดาษ และไฟลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

7) การจัดการขอมูลหลักและขอมูลอางอิง (Reference and Master Data) เปนการบริหาร

จัดการขอมูล เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถเขาถึงและใชขอมูลรวมกันได โดยขอมูลอาจถูกเก็บไวแหลงเดียว

หรือมีระบบที่ใชจัดเก็บเพื่อลดความซ้ำซอนของขอมูลที่มีอยูในระบบ โดยมีการกำหนดมาตรฐานตางๆ เชน 

การทำ Data Quality Check เพื ่อใหข อม ูลมีค ุณภาพ ซ ึ ่งข อมูลหล ักในที ่นี้  ค ือ ขอมูลภายในกรม

ประชาสัมพันธ สวนขอมูลอางอิงคือ ขอมูลที่ไมไดสรางหรือกำหนดขึ้นเอง โดยจะอางอิงจากแหลงอื่นๆ เชน 

ขอมูลจังหวัด ขอมูลรหัสสกุลเงิน เปนตน ในขั้นตอนนี้จะตองมีการกำหนด Metadata รวมกันกับ Business 

Glossary สำหรับอธิบายบริบทของขอมูลที่จะนำมาใชในการวิเคราะหและตัดสินใจ 

8) การจัดการระบบคลังขอมูล (Data Warehousing and Business Intelligent) รวมกันกับ 

การทำ Big Data เปนการดำเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที ่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบที่

หลากหลายมาเก็บในคลังขอมูลที่ไดออกแบบไวตาม Logical Model ผานกระบวนการ ETL และจัดทำใหอยู

ในรูปแบบที่เหมาะสม งายตอการนำไปวิเคราะหขอมูล ซึ่งโดยสวนใหญจะทำในรูปแบบ Dashboard และมี

มิติตางๆ ที่ชวยใหผูใชเห็นแงมุมตางๆ ตามที่ตองการ 

9) การจัดการ Metadata เปนการบริหารจัดการและกำหนดขอมูลที่ใชกับและอธิบายขอมูลหลัก

หรือขอมูลอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดใน Metadata จะทำใหทราบถึงคุณลักษณะและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลหลักทั้งหมด เพื่อทำใหผูใชงานหรือแมกระทั่งระบบคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่ใชขอมูล เขาใจขอมูลตรงกัน 

10) การจัดการคุณภาพขอมูล (Data Quality) เปนการดำเนินการ และการควบคุมกิจกรรมตางๆ 

รวมถึงการปรับปรุงขอมูล เพื่อใหขอมูลมีคุณภาพ โดยตองทำใหขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ขอมูล 

มีความครบถวน (Completeness) ขอมูลมีความตองกัน (Consistency) ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 

(Timeliness) ขอมูลตรงตามความตองการของผูใช (Relevancy) และขอมูลมีความพรอมใช (Availability)  

ซึ่งอาจมีเครื่องมือหรือซอฟตแวรที ่ใชในการวัดระดับคุณภาพของขอมูล การจัดการคุณภาพขอมูล เพื่อ

ประสิทธิภาพของการนําขอมูลไปใชตอไป 
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4.2  แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) สำหรับกระบวนจัดการการไหลของขอมูลสำหรับ 

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

 สำหรับการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที ่ปรึกษานำเสนอแนวปฏิบัติที ่ดีที ่สุด (Best 

Practice) สำหรับการจัดการการไหลของขอมูล ใหสอดคลองกับกรอบธรรมาภิบาลขอมูล ซึ่งความหมาย

ของธรรมาภิบาลขอมูล คือการกำกับดูแลขอมูล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี  

ที่จำเปนในการจัดการและปกปองขอมูลที่เปนสินทรัพยขององคกร เพื่อรับประกันวาขอมูลนั้น มีความถูก

ตอง มีความสมบูรณ ปลอดภัย เชื่อถือได และคนหาไดงาย โดยมีเปาหมายที่สำคัญ คือ เพื่อลดความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจ โดยกระบวนการจัดทำการไหลของขอมูลจะใชแนวปฏิบัติที่ดี

ที่สุดของการทำ Data Management สำหรับการไหลของขอมูล ซึ่งเปนสวนสำคัญในการจัดทำธรรมาภิ

บาล ขอมูลตอไป และเพื ่อจ ัดทำและออกแบบผังการไหลใหเปนมาตรฐานเดียวกันภายในกรม

ประชาสัมพันธ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมีสวนประกอบและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  1. COLLECT: ระบุแหลงขอมูลขนาดใหญที่ตองการใช (Access and Explore Data) 

 เลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมที่สุดกับประเภทขอมูลโดยอาจมีแหลงขอมูลที่ใหขอมูล 

ประเภทเดียวกันหลายแหลง สามารถนำแหลงขอมูลเดียวกันมาจากหลายแหลง 

เพื่อทดสอบความถูกตองของขอมูลในขั้นตอนตอไป 

 เลือกแหลงขอมูลที ่สงไดตามวันเวลาที ่กำหนดเปนประจำ (Timeliness) - ระบุ

ประเภทขอมูล ตัวอยางเชน  

- Repositories - SQL, NoSQL, etc. 

- File IO - text, spreadsheet, PDF, etc.  

- Web sources – APIs, web scrape, RESTful, JSON, XML, email etc. 

- Real-time sources - RPA, sensors, smart meter, GPS, etc. 

 การรวมขอมูลและจัดกลุมประเภทเดียวกันเขาดวยกัน (Aggregate) จากขอมูล

หลายๆ รูปแบบ เชน web, images, text, video, และอ่ืน ๆ 

2. GOVERN: จัดการขอมูลเบื้องตน (Preprocess Data) 

 การทำความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) เชน ปรับรูปแบบใหสอดคลองกันเปน

มาตรฐานเดียวกันในแตละ Field ที่ใชงาน 

 การเลือกขอมูลที่ใช (Identifying Specific/Subset Data) การปรับประเภทขอมูล 

(Transformation) เชน การปรับ Spreadsheet หรือ PDF ใหเปน text เปนตน  

การยอขนาดไฟล 

 การจัดการตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Data Quality Check) ซึ ่งกระบวนการนี้ จะ

จ ัดการ Faulty Data, Outliers, Missing data และ Redundant Data สำหรับ
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ขอมูลที่ตองการใชแตยังไมมีขอมูล อาจจะตองใชวิธีการประมาณการ ขอมูลไปกอน 

เพื่อใชสำหรับการวิเคราะหเบื้องตน เชน ราคาน้ำมันดิบ เปนตน 

 จัดระบบการนำขอมูลเขาแหลงจัดเก็บขอมูลขนาดใหญใน Repositories เชน 

Relational Database, noSQL Database, File หรือ Data Lake เปนตน 

3. TRANSFORM: สรางแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห (Develop Model) 

 การจัดทำ Metadata, Data Glossary และ Data Catalog - เชื่อมโยงชนิดขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) กับชนิดขอมูลที่ใชทำงานในปจจุบัน 

 สรางแบบจำลองเพื ่อการอธิบาย (Descriptive) ทำนาย (Predictive) และการ

ตัดสินใจ (Deciding) สำหรับการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง (อาจจะมีการนำเทคโนโลยี 

Machine Learning มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูล) 

  4. SHARE: เชื่อมโยงขอมูลเขากับเครื่องมือการวิเคราะหและการแบงปนขอมูล (Share and 

Integrate with Systems) 

 นำข อม ูลเข  า ( Import) เพ ื ่อเช ื ่อมโยงก ับเคร ื ่ องม ือท ี ่ ใช  ในการแสดงผล 

(Visualization) เชน PowerBI, Tableau, RapidMiner และเครื่องมืออ่ืน ๆ 

 การเตรียมขอมูลใหพรอมใชสำหรับภายในหรือภายนอกหนวยงาน เชน ผานชองทาง 

APIs ในรูปแบบ เชน XML, JSON หรือ CSV เปนตน 

 
ภาพที่ 33 แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของการทำ Data Management  

สำหรับการไหลของขอมูล 

 โดยกระบวนการที ่เปนแนวทางปฏิบัติดังกลาว จะตองมีการควบคุมโดยธรรมาภิบาลขอมูล 

ไปพรอมๆ กัน เชน การกำหนดความปลอดภัยของขอมูลและการกำหนดวงจรชีวิตของขอมูล เปนตน 
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4.3  ความสัมพันธของกระบวนการจัดการในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)  

สำหรับการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) กับองคประกอบในธรรมาภิบาลขอมูล 

 กลาวไดวาผังการไหลของขอมูลสำหรับขอมูลขนาดใหญ (Big Data) นั้น มีความสัมพันธกับการ

จัดทำ ธรรมาภิบาลขอมูลอยางแนนแฟน ตารางที่ 13 อธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบจากหัวขอ

ที่ 4.1.2 และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการขอมูลในหัวขอที่ 4.2 

ตารางที่ 13 ความสัมพันธระหวางกระบวนการที่ดีที่สุดของการจัดทำผังการไหลรวมกับธรรมาภิบาล

ขอมูล 
 

Best Practice Data Governance Description 

1. Access and 

Explore Data 

1. Data Architecture การจัดการวงจรชีวิตขอมูล การระบุแหลงที่มาของ

ขอมูล โดยจัดทำเปน Business Glossary 

3. Data Storage and 

Operation 

การจัดการขอมูลในเรื่องการนำขอมูลเขาสูระบบ 

กระบวนการนำเขาขอมูล 

4. Data Security การจัดการขอมูลตามหนาที่รับผิดชอบ เชน การ

กำหนดสิทธิ การยืนยันตัวตน การเก็บ Log เปนตน 

6. Document and 

Content 

การดูรูปแบบขอมูล วิธีการสงขอมูล วิธีการนำเขา วัน 

เวลาที่ไดรับขอมูล โดยกำหนดมาตรฐานของขอมูล

นำเขา 

2. Preprocess 

Data 

1. Data Architecture จัดเตรียมระบบโครงสรางขอมูล Data Glossary และ 

Data Catalog และนำไปใชในการกำหนด 

ความปลอดภัยของขอมูล 

2. Data Modeling and 

Design 

จัดเตรียมขอมูลในรูปแบบ Relational, noSQL, 

Batch, Real-time Data ในรูปแบบ Logical Model 

สำหรับการสรางแบบจำลอง วิเคราะห หรือนำเสนอ

ตามตองการ 

3. Data Storage and 

Operation 

กำหนด Data Storage ในระดับ Physical Model 

เพื่อระบุขอมูลที่ถูกจัดเตรียม และยังไมไดจัดเตรียม 

รวมถึงสำรองขอมูล 

4. Data Security กำหนดผูรับผิดชอบ และการเขาถึงขอมูล 

5. Data Integration 

and Interoperability 

จัดเตรียมขอมูลประเภทเดียวกัน หรือกลุมเดียวกันไว

ดวยกัน 
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Best Practice Data Governance Description 

2. Preprocess 

Data 

6. Document and 

Content 

การกำหนดรูปแบบขอมูล วิธนำเขาและปรับปแบบ

ขอมูล การแปลงรูปแบบขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะห 

10. Data Quality ตรวจสอบความถูกตอง สอดคลองกัน และระบุขอมูลที่

เขามาไมพรอมกัน แตตองใชในการวิเคราะหดวยกัน 

เพื่อกำหนดมาตรฐานในการนำขอมูลมาใช 

3. Develop 

Model 

2. Data Modeling and 

Design 

ออกแบบแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห รวมถึง 

การออกแบบโครงสรางขอมูลเพื่อการแบงปนขอมูล

ระหวางหนวยงาน 

3. Data Storage and 

Operation 

การจัดการขอมูลรวมถึงแหลงเก็บขอมูลแบบจำลอง 

และกำหนดวิธีการสำรองขอมูล 

4. Data Security กำหนดผูรับผิดชอบเก่ียวกับการสรางแบบจำลอง และ

ยืนยันตัวตน สิทธิ และควบคุมการเขาถึงของบุคคล 

หรือหนวยงานที่ใชขอมูลในการวิเคราะห 

5. Data Integration 

and Interoperability 

รวบรวมขอมูลมาใชสรางแบบจำลอง และแบงปน

ขอมูล 

7. Reference and 

Master Data 

สรางเอกสาร โดยกำหนดการอางอิงแหลงขอมูลที่ได 

8. Data Warehousing 

and Business 

Intelligent 

สรางแบบจำลองและเตรียมขอมูลสำหรับทำ Data 

Warehouse เพื่อเชื่อมโยงกับ Business Intelligent 

9. Metadata 

Management 

การสราง Business Glossary และ Data Catalog 

สำหรับชุดขอมูลตางๆ และเชื่อมโยงชุดขอมูลใน Data 

Warehouse และฐานขอมูล 

4. Share and 

Integrate with 

System 

1. Data Architecture กำหนดวิธีเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน กำหนด

รูปแบบการใชขอมูลรวมกัน การทำ version control 

กำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอกับซอฟตแวร 

4. Data Security ยืนยันตัวตน กำหนดสิทธิการเขาถึง 
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 จากความสัมพันธขางตน จะเห็นไดวาธรรมาภิบาลขอมูลนั้น เปนสวนสําคัญอยางยิ่ง และมีสวนใน

การจัดการผังการไหล ของขอมูลสําหรับขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยความสัมพันธดังกลาวจะมีผลตอ

การออกแบบ ผังการไหลของขอมูลในทุกขั้นตอน โดยภาพที่ 34 แสดงภาพรวมความสัมพันธระหวาง

กระบวนการจัดการขอมูลตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด และธรรมาภิบาลขอมูล  

 
ภาพที่ 34 ภาพรวมของกระบวนการไหลของขอมูลและธรรมาภิบาลขอมูล 

4.4  กระบวนจัดการการไหลของขอมูลสำหรับขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ของกรมประชาสัมพันธ 

 ทีมที่ปรึกษาไดดำเนินการรวบรวมขอมูล และออกแบบผังการไหลของขอมูล และการบูรณาการ

ระบบฐานขอมูลขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางกรมประชาสัมพันธ โดยแสดงดังภาพท่ี 35  

 
ภาพที่ 35 ภาพรวมการไหลของขอมูลขนาดใหญ 
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 โดยขอมูลจะทำการรวบรวมจากฐานขอมูลภายในของกรมประชาสัมพันธ ประกอบดวยฐานขอมูล

ขาวกลาง สื่อออนไลน หนวยงานที่เกี่ยวของ ฐานขอมูลระบบเชื่อมโยงชองทางการรองเรียน และสื่อสังคม

ออนไลน มารวบรวมในระบบคลังขอมูลขนาดใหญ เพื่อดำเนินการวิเคราะหดวยโมเดลการทำนาย และ 

การใชปญญาประดิษฐชวยในการคัดกรองขอมูลแบบอัตโนมัติ และผลการวิเคราะหจะเขาสูระบบวิเคราะห

ขอมูล และรายงานผล โดยขอมูลจะถูกนำไปจัดเก็บในคลังขอมูลเพื่อนำไปเผยแพรผานกลไก Open data 

หรือนำไปใชงานเผยแพร ตามชองทางของกรมประชาสัมพันธ โดยกระบวนการไหลของขอมูลในระบบ

คลังขอมูลขนาดใหญ แสดงกลไก และองคประกอบตามภาพท่ี 36 

 
ภาพที ่36 การไหลของขอมูลในระบบคลังขอมูลขนาดใหญ และระบบวิเคราะหขอมูล 

 โดยการไหลของขอมูลจะทำการเชื่อมตอผาน API กลางสำหรับการเชื่อมตอแบบอัตโนมัติ และ

กึ่งอัตโนมัติตามแตชนิดของขอมูล เพื่อนำเขาสูระบบ Hadoop  Big Data แลวนำไปวิเคราะหผล ตาม

กระบวนการของ Standardized Data Workflow โดยผลการทำนายจะถูกนำไปรายงาน หรือวิเคราะห

เพื่อปรับปรุงตามยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ โดยในทุกขั้นตอนการไหลของขอมูลจะถูกกำกับโดย

ธรรมาภิบาลขอมูล 
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4.5 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ การเชื่อมโยง และการเปดเผยขอมูล 

 อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดทำระบบฐานขอมูลที่พบบอยครั้งคือ ขาดความตอเนื่องของ

ขอมูล ที ่จะถูกบรรจุอยู ในฐานขอมูลดังกลาว ซึ ่งโดยปกติขอมูลเหลานี ้มักจะเปนขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) ซึ่งถูกเก็บโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งและถูกเชื่อมโยงเขาสูฐานขอมูลโดยอาจเปน

ในลักษณะของการ ขอความรวมมือ ซึ่งอาจจะเปนไปไดในชวงแรก ๆ แตในระยะตอ ๆ ไป หนวยงานที่ให

ขอมูลอาจมีภารกิจอื่น ๆ ที่เรงรัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานในองคกร จึงทำใหการสงขอมูลมี

ความลาชาหรือขาดชวง หรือหยุดสงไปเลยซึ่งเปนปญหาที่พบไดบอยครั้งในการจัดทำฐานขอมูลที่ตอง

พึ่งพาขอมูลในลักษณะนี้ โดยเฉพาะเปนขอมูลจากหนวยงานภายนอกองคกร ซึ่งเปนปญหาที่พบไดแมจะ

ไดมีการวางระบบการเชื่อมโยงไวแลวก็ตาม 

 การจัดทำระบบฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ จำเปนจะตองพึ่งพาขอมูลทุติยภูมิเปน

จำนวนมาก จากหลากหลายหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหไมเกิดปญหาและอุปสรรคจากการขาดความตอเนื่อง

หรือลาชาของ ขอมูลจากแหลงตนทาง การศึกษานี้จึงจะใหมีการทบทวนวิธีการเชื่อมโยงและถายโอน

ขอมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ผลการศึกษาดังตอไปนี ้

 4.5.1 กฎระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการถายโอนและเชื่อมโยงขอมูล 

  การใชกฎหมายเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ

สูการเปน รัฐบาลดิจิทัล ในอดีตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลไดมีความพยายามศึกษาและผลักดันกฎระเบียบและ

ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการถายโอนและเชื่อมโยงขอมูลมาโดยตลอดขั้นตอนนี้ทางที่ปรึกษาไดศึกษา

รวบรวมขอมูล รายละเอียดเนื้อหาและประเด็นที่สำคัญ โดยพิจารณาจากกฎระเบียบและขอกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการถายโอน และเชื่อมโยงขอมูล จำนวน 5 ฉบับ ประกอบดวย 

- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  

- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่

แกไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 

   (1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

    พระราชบ ัญญ ัต ิการพ ัฒนาด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐก ิจและส ังคม พ.ศ. 2560 เปน

พระราชบัญญัติที่รวมเอาราง พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ราง

พระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล และรางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม มาไวรวมกัน เปนพระราชบัญญัติฉบับเดียว เนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื ่อสารในดานดิจิทัลไดเขามามีบทบาท สำคัญในการพัฒนาและขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง

หนวยงานภาครฐัและภาคธุรกิจตองการนำระบบเทคโนโลยีดานดิจิทัลดังกลาวมาใชในการพัฒนาศักยภาพ 

และประสิทธิภาพของการใหบริการ อยางไรก็ตามประเทศ ไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในดานดิจิทัลอยางเปนระบบ การมีพระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม พ.ศ. 2560 จะทำใหเกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการ

ดำเนินงานในดานตางๆ มีการวางโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศอยางเปนระบบเพื่อลด ความซ้ำซอนในการ

ดำเนินงานและเปนการสงเสริมกิจกรรมในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 

   (2) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

    มีวัตถุประสงคในการบัญญัติเพื่อสรางมาตรการปกปองระบบคอมพิวเตอรและโครงขาย

ไอทีของโครงสราง พื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ หรือบริการที่สำคัญของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

สามารถใหบริการไดเปนปกติ และหนวยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางทันทวงที โดย

บังคับใชกับหนวยงานของรัฐ หรือ หนวยงานเอกชนที่มีภารกิจหรือใหบริการโครงสรางพื้นฐานสำคัญทาง

สารสนเทศ 

    พระราชบัญญัติการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญ

กำหนดใหโครงสราง พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหนวยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติ

ในการรักษาความมั ่นคง ปลอดภัยไซเบอรโดยกำหนดใหหนวยงานโครงสรางพื ้นฐานที ่สำคัญทาง

สารสนเทศตองมีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อ เฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร ที่เกี่ยวของกับโครงสราง พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของตน ทั้งนี้โครงสราง

พื้นฐานที่สำคัญไดแก โครงสรางพื้นฐานดานความมั่นคงของรัฐ ดานบริการภาครัฐที่สำคัญ ดานการเงิน 

การธนาคาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ดานการขนสง และโลจิสติกส ดานพลังงานและ

สาธารณูปโภค ดานสาธารณสุข และดานอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

    ทั้งนี้ไดกำหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มีภารกิจหรือใหบริการ

โครงสรางพื้นฐาน สำคัญทางสารสนเทศมีการเฝาระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือเพื่อกูคืนระบบให

กลับมาทำงานไดตามปกติ โดยเมื่อ เกิดภัยคุกคาม โดยหนวยงานตองตรวจสอบ เพื่อประเมินวามีภัย

คุกคามเกิดขึ้นหรือไม หากมีภัยคุกคาม ก็ตองดำเนินการปองกัน และลดความเสี่ยง ตลอดจนแจงเรื่องไป

ยังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ หากพบอุปสรรคในการรับมือ

กับภัยคุกคามหนวยงานสามารถรองขอความชวยเหลือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติได โดยมีการแบงภัยคุกคามออกเปน 3 ระดับดังนี ้

     (1) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับไมรายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอรที่

มีความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญ ถึงระดับที่ทำใหระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญของ

ประเทศ หรือการใหบริการของรัฐดอยประสิทธิภาพลง  
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     (2) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง หมายถึง ภัยคุกคามที ่โจมตี

โครงสรางพื้นฐานสำคัญของประเทศ และทำใหระบบคอมพิวเตอรหรือ โครงสรางสำคัญทางสารสนเทศ 

เสียหายจนไมสามารถทำงานหรือใหบริการได  

     (3) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤต หมายถึง ภัยคุกคามที่โจมตีโครงสราง

พื้นฐานสำคัญของประเทศและทำใหระบบคอมพิวเตอรหรือ โครงสรางสำคัญทางสารสนเทศที่นั้นเสียหาย

ในลักษณะที่เปน วงกวาง จนทำใหการทำงานทั้งระบบไมสามารถควบคุมการทำงานสวนกลางของระบบ

คอมพิวเตอร ของรัฐได หรือ ไมสามารถใชมาตรการเยียวยาตามปกติเพื่อแกไขได และเสี่ยงลุกลามไปยัง

โครงสราง พื้นฐานสำคัญอื่น ๆ โดยอาจมีผลกระทบใหบุคคลจำนวนมากเสียชีวิต หรือระบบคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร จำนวนมากถูกทำลายเปนวงกวางในระดับประเทศ หรือกระทบ หรือ

อาจกระทบตอความสงบเรียบรอย ของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ 

    ดังนั้นสำหรับโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญดานขอมูลขาวสาร หนวยงานที่ดูแลมีหนาที่

จะตอง จัดใหมีมาตรการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร และหากมีการตั้งศูนยขอมูล ก็จะเปนอีกระบบ

คอมพิวเตอรที่จะอยู ในความดูแลของหนวยงาน ซึ่งจำเปนตองมีมาตรการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร

และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

   (3) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไข

เพิ่มเติม 

    ในขณะที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 บัญญัติขึ้น

เพื่อใหหนวยงาน ตาง ๆ มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยมั่งคงไซเบอร ปองกันการโจมตีที่

อาจเกิดขึ้นในระบบ คอมพิวเตอร โดยกำหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มีภารกิจ

หรือใหบริการโครงสรางพื้นฐาน สำคัญทางสารสนเทศตองกระทำ ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ก็เปนกฎหมายที่กำหนดใหการกระทำบางประการที่

มีลักษณะเปนการโจมตีทางไซเบอร รวมไปถึงการกระทำอื่น ที่กระทำตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ

คอมพิวเตอรเปนความผิดอาญา และใหอำนาจ เจาพนักงานในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิด

ดังกลาว จึงมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพื่อ

กำหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทำขางตน ซึ่งเปน สิ่งสำคัญในการที่จะรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรที่อยูในระบบคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล ที่มีลักษณะเปน

ฐานขอมูลขนาดใหญ มีความสําคัญตอประเทศ ที่ตองมีการปองกันไมใหมีการเขาถึงขอมูลและระบบ 

คอมพิวเตอรเหลานั้นโดยมิชอบ หรือทำใหเกิดความเสียหายแกขอมูลหรือระบบดังกลาว อันอาจนำมาซึ่ง

ความ เสียหายทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยในสังคม 

    ทั้งนี้ไดมีการกำหนดความผิดที่กระทำตอขอมูลคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอร

หลายฐานความผิด เชน การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน เชน 

รหัสผาน โดยไมมีสิทธิ โดยชอบดวยกฎหมาย การเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่
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นาจะทำใหเกิดความเสียหาย แกผูอ่ืน การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

การแกไขขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอร ของผูอื่นโดยมิชอบ ไมวาจะเปนการทำใหเสียหาย ทำลาย แกไข 

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม การรบกวน ระบบคอมพิวเตอรไมวาดวยวิธีการใด ๆ ทำใหการทำงานของ

ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำงานไดตามปกติ หรือการกระทำที่เปนสแปม ซึ่งการกระทำเหลานี้ ลวน

เปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้กฎหมายยัง

คุมครองระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศเพิ่มเติม โดยกำหนดให การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร การ

เปดเผยมาตรการปองกัน การเขาถึงขอมูล การดักรับขอมูล การกระทำที ่เปน สแปมที่กระทำตอ

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ

ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ โครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชน 

สาธารณะ มีโทษสูงกวาการกระทำตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรทั ่วไป นอกจากนี้

พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ยังบัญญัติถึงการนำเขาหรือเผยแพร

ขอมูลที่เปนความผิดอีกดวย โดยมุงเอาผิดการนำเขาหรือเผยแพรขอมูลที่เปนเท็จ ขอมูลเกี่ยวกับความ

มั่นคง ตลอดจนขอมูลลามกอนาจาร 

    ทั้งนี้ไดกำหนดใหผูใหบริการซึ่งแบงเปนผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต 

หรือใหสามารถ ติดตอถึงกันโดยประการอื่น และผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชน

ของบุคคลอื่น มีหนาที่ตอง กำกับดูแลการใชบริการ เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 

90 วัน นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสู ระบบคอมพิวเตอร ทั้งยังตองมีมาตรการแจงเตือนผูใชบริการและระงับ

หรือนำขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร ในกรณีที่ขอมูลนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งหากผูใหบริการทราบถึงการ

นำเขาขอมูลที่เปนการกระทำความผิดนั้นยังละเลยปลอยใหมีการนำเขามาหรือปลอยใหขอมูลนั้นคงอยูใน

ระบบคอมพิวเตอรผู ใหบริการก็จะมีความผิด สำหรับอำนาจ ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น 

พนักงานเจาหนาที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิด เพื่อหาหลักฐานและหาตัวผูกระทำ

ความผิด โดยในบางกรณี เชน ตองมีการทำสำเนาขอมูลคอมพิวเตอร ที่ระบบคอมพิวเตอรไมไดอยูในความ

ครอบครองของเจาพนักงาน การสั่งใหบุคคลสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือ

การถอดรหัสลับขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคล หรือการยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร จะตองยื่นคำรองตอ

ศาลที่มีเขตอำนาจเพ่ือมีคำสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการดังกลาวดวย 

    นอกจากนี้พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ไดกำหนด หลักเกณฑในการระงับการทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรในกรณีที่ขอมูลนั้นเปน

ความผิดตามกฎหมาย อาจกระทบกระเทือนความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือ ขัดความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน โดยพนักงาน

เจาหนาที่โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นคำรองพรอม

แสดงหลักฐานตอศาล เพื่อใหศาลมีคำสั่งระงับการทำให แพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจาก
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ระบบคอมพิวเตอรได หากศาลไดมีคำสั่งแลวมีการฝาฝนไมปฏิบัติ ตามก็จะมีโทษปรับ และปรับเปนรายวัน

อีกจนกวาจะมีการปฏิบัติตามคำสั่งศาล 

   (4) พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

    กรณีมีการจัดตั้งศูนยขอมูล มีการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ขอมูลที่รวบรวมมานั้น

บางสวนอาจเปน ขอมูลสวนบุคคล ดังนั้นนอกจากจะตองมีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อเฝาระวังภัยคุกคามทาง

ไซเบอรแลว ก็จำเปนตองมี มาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้การเก็บรวบรวม ใชและ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็ตองกระทำ ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดวย 

ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ใชบังคับกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลโดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยูในประเทศไทย แต

หากกรณีผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผู ประมวลผลขอมูล สวนบุคคลไมได อยู ในประเทศไทย

พระราชบัญญัติจะใชบังคับในกรณีที่เปนกิจกรรมการเสนอสินคาหรือบริการใหแก เจาของขอมูลสวน

บุคคลซึ่งอยูในประเทศไทย หรือเปนการ เฝาติดตามพฤติกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคล ที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย  

    ทั้งนี้จุดประสงคของพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีขึ้นเพื่อ

คุมครองขอมูลสวน บุคคลซึ่งหมายถึงขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึง ขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ โดยมีหลักการคือการจะเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจะตอง ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล ซึ่งการขอความยินยอม

จะตองทำโดยชัดแจงเปนหนังสือ หรือทำโดยผาน ระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตโดยสภาพไมอาจขอความ

ยินยอมดวยวิธีการดังกลาวได โดยตองแจงวัตถุประสงค การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลทั้งนี้การขอ

ความยินยอมจะตองแยกสวนจากขอความอื่นชัดเจน มีแบบหรือ ขอความที่เขาถึงและเขาใจไดงาย ตองใช

ภาษาที่อานงายและตองไมเปนการหลอกลวงหรือทำใหเจาของขอมูลเขาใจ ผิดในวัตถุประสงคที่ขอความ

ยินยอม และผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองทำการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลตาม

วัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวมเทานั้น นอกจากนี้การเก็บ

รวบรวมขอมูลยังตองเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจาของขอมูล เวนแตไดแจงถึงการเก็บรวบรวม ขอมูลสวน

บุคคลจากแหลงอื่นใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ หรือเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ที่ไดรับ

ยกเวนไมตองขอความยินยอม 

    กรณีที่ไมจำตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลในการเก็บรวบรวม การ

นำไปใช หรือ เปดเผยขอมูล ไดแก 

- การจัดทำเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือที่

เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยตองมีมาตรการปกปองที ่เหมาะสมเพื่อ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล  
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- เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital 

Interest)  

- เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญา 

หรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำ

สัญญานั้น (Contract)  

- เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะ

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอำนาจรัฐที่ไดมอบใหแก

ผูควบคุมขอมูล (Public Task)  

- ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคลหรือ

นิติบุคคลอื่นที่ไมใชผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Legitimate Interest) แตตอง

พิจารณาชั่งน้ำหนักระหวางประโยชนดังกลาวกับสิทธิขั ้นพื้นฐานในขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดวย 

- เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Legal Obligation) 

    นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลที ่มีความ

ออนไหวเปนการเฉพาะ ดวย เชน ขอมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 

ขอมูลสุขภาพเปนตน โดยหาม มิใหมีการเก็บรวบ ใช หรือเปดเผยรวมขอมูลดังกลาวโดยไมไดรับความ

ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น เวนแตจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย 

    สำหรับเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น มีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ใหไวไดทุกเม่ือ เวนแต

มีขอจํากัดสิทธิ ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล 

และมีสิทธิเขาถึงและ ขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี ่ยวกับตนที่อยูกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ตลอดจนขอใหเปดเผยการไดมาซึ่ง ขอมูลสวนบุคคล ที่ตนไมไดใหความยินยอม หากผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ไมปฏิบัติตามกฎหมาย เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองเรยีน

ตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหดำเนินการ ตรวจสอบได 

    ในการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองจัดใหมี

มาตรการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข 

หรือเปดเผยขอมูล สวนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของ

กิจกรรมการประมวลผล ขอมูล และกรณีมีเหตุละเมิดเกิดขึ้นจะตองแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลทราบ และหาก มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็

ตองดำเนินการแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลดวย 

    ทั ้งนี ้ในกรณีผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ ่งเปน

หนวยงานของรัฐตามที่ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด หรือการดำเนินกิจการ

จะตองตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล หรือระบบอยางสม่ำเสมอโดยเหตุที่มีขอมูลสวนบุคคลเปนจำนวนมาก 
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หรือมีกิจกรรมหลักเปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จะตองจัดใหมีเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดย

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ใหคำแนะนำ ในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนตรวจสอบ

การดำเนินงานของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูล สวนบุคคล ตลอดจนประสานงาน 

และใหความรวมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล 

    ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่

จัดทำแผนแมบท การดำเนินงาน ออกประกาศหรือระเบียบตลอดจนกำหนดมาตรการหรือแนวทางการ

ดำเนินการคุมครองขอมูล สวนบุคคล และมีอำนาจหนาที่ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นจากการ

บังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และมีคณะกรรมการผูเชี ่ยวชาญ มีหนาที่พิจารณาเรื ่อง

รองเรียน ตลอดจนตรวจสอบการกระทำ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล โดย

กฎหมายฉบับนี้กำหนดมาตรการการลงโทษออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความรับผิดทางแพง อันไดแก การ

ชดใชคาเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือ มิไดปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคาสินไหม

ทดแทนเพื่อการลงโทษไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริง ความรับผิดทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษ

ปรับและโทษจำคุก รวมไปถึงความรับผิดทางปกครอง 

   (5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

    ตราขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อปฏิรูปการบริหารงานและการใหบริการของภาครัฐ สอดคลอง

กับบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญที่กำหนดใหมีการปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหสามารถนำ

เทคโนโลยีที ่กาวหนา ในปจจุบันมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทำบริการ

สาธารณะ และบูรณาการฐานขอมูลของ หนวยงานรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน มีสาระสำคัญกำหนดให

หนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารงานและการจัดทำ บริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัล และ

ทำใหขอมูลภาครัฐเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางมั่นคงและปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการอำนวย

ความสะดวกในการใหบริการและการเขาถึงของประชาชน ตลอดจน การเปดเผยขอมูลภาครัฐตอ

สาธารณะเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบ

ของ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ และหนวยงานของรัฐตาง ๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

สอดคลองกัน จึงกำหนดใหมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งกำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทำ

หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติ การหรือแผนงานของหนวยงานของรัฐใหสอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

โดยใหมีคณะกรรมการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกลาว ตลอดจน

จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐและกำหนด หลักเกณฑเกี่ยวกับระบบดิจิทัล ออกระเบียบหรือประกาศ

เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้ และติดตามการดำเนินงานของศูนยแลกเปลี่ยน

ขอมูลกลางและศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ โดยใหมีสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เปน

หนวยงานสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย 
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    สำหรับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐจะตองกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการขอมูล ของหนวยงานของรัฐ รวมถึงสิทธิและหนาที่ของผูครอบครองหรือควบคุมขอมูล

ดังกลาวในทุกขั้นตอน มีระบบ การคุมครองขอมูลในทุกขั้นตอน มีมาตรการในการควบคุมและพัฒนา

ขอมูลใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน ตลอดจนกำหนดกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนของขอมูล

รวมทั้งมาตรการและหลักประกันในการคุมครอง ขอมูลไมใหขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิดอีกดวย ทั้ง

หนวยงานของรัฐแตละหนวยงานจะตองจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล ภาครัฐในระดับหนวยงานดวย 

    เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่จะใหภาครัฐสามารถบริหารงานผานระบบดิจิทัล 

สามารถบูระณาการ ฐานขอมูลภาครัฐเขาดวยกันใหเปนระบบ จึงกำหนดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง

ทำหนาที่เปนศูนยกลาง ในการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐ ซึ่งมี

มาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล โดยหนวยงานที่นำขอมูลไปใชจะตองใชขอมูล

ตามวัตถุประสงค ในหนาที่และอำนาจของตน เทานั้น และตองดูแลรักษาขอมูล ใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

ไมมีการเปดเผย หรือโอนขอมูลไปยังบุคคลที่ไมมีสิทธิ เขาถึงขอมูล โดยสำหรับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล หากหนวยงานของรัฐประสงคจะใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ในรูปแบบขอมูลดิจิทัลเพื่อประโยชน

ในการบริหารราชการแผนดิน หนวยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล

นั้นจากหนวยงานของรัฐที่ครอบครองเพื ่อนำมาวิเคราะหหรือประมวลผลได แตตอง ปฏิบัติภายใต

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

    นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกตอประชาชนในการเขาถึงขอมูลของภาครัฐ สำหรับ

การเปดเผยขอมูล ภาครัฐ ตอประชาชน กำหนดใหมีศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐในสำนักงานทำหนาที่ใน

การประสานงานใหหนวยงาน ของรัฐจัดสงหรือเชื่อมโยงขอมูลที่ตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูล 

ขาวสารของราชการของหนวยงานตนเอง ที่ไดจัดทำในรูปแบบขอมูลดิจิทัล เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถ

เขาถึงได อยางเสรีโดยไมเสียคาใชจาย 

    ทั้งนี้การจัดทำเห็นไดวาในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางกันนั้น หากเปนขอมูลทั่วไปหนวยงานของรัฐสามารถใชขอมูลตามวัตถุประสงค ในหนาที่

และอํานาจของตน แตหากเปน ขอมูลสวนบุคคลจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 ดวย ซึ่งโดยหลักการ จะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลเวนแตมีขอยกเวนให

สามารถเปดเผยขอมูลและนำขอมูลไปใชไดตาม กฎหมาย ซึ่งอาจจะพิจารณาอาศัยฐานกรณีดำเนินภารกิจ

เพื่อประโยชนสาธารณะ มิเชนนั้นก็จำเปนตองมีกฎหมาย ใหอำนาจหนวยงานของรัฐในการที่จะขอขอมูล

จากอีกหนวยงานหนึ่งเพื่อมาใชประโยชน 

 4.5.2 การเชื่อมโยง และเปดเผยขอมูล 

  ในยุคปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเปนสวนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน 

ของคนเราเปนอยางมาก หนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคธุรกิจ องคกรตาง ๆ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ 



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  96 

ตางก็มีการนำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและ

ยกระดับ การใหบริการไปสูประชาชนใหสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ไดสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทำให

เกิด ขอมูลสารสนเทศขึ้นอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลของภาครัฐที่จัดเก็บในรูปแบบของ

ฐานขอมูล นับเปนเวลาหลายสิบปและกำลังเพิ่มขึ้นอีกในปจจุบันและอนาคต ขอมูลเหลานี้สามารถ

นำมาใชประโยชนได ทั้งสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งทำใหเกิดเปนแนวคิด วิธีการ 

รูปแบบทางธุรกิจ รวมถึงวิถีชีวิตใหม ๆ การแบงปนขอมูลเพื่อนำมาใชประโยชนและสรางนวัตกรรมนั้น ซึ่ง

ถือเปนสัญญาณเริ่มตน ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยขอมูล (Data-driven economy) อันจะชวยให

เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

  ปจจุบันขอมูลสวนใหญของภาครัฐถูกจัดเก็บอยูภายในหนวยงาน หรือระหวางหนวยงานเปน

หลัก สงผลใหการพัฒนาบริการหรือการใชประโยชนจากขอมูลยังมีขอจํากัด การเปดเผยหรือแบงปนขอมูล

เพื่อให เกิดการใชประโยชนจากขอมูล จึงเปนสิ่งจำเปนตอการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐในทุกระดับ 

ทั้งใน ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน เพื่อใหทุกภาคสวน

สามารถเขาใจ ถึงสถานการณและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการ

ทำงานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกัน แสวงหาความคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม แสดงถึง

ความโปรงใส ของการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ และสรางประโยชนในการอำนวยความสะดวกแก

ประชาชน ในการเขาถึงขอมูล รวมถึงสนับสนุนใหภาคเอกชนและภาคประชาชนนำขอมูลที่เปดเผยไป

สรางนวัตกรรมและ บริการเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศจากแนวคิดการดำเนินงานใหเปนไปตามกรอบ

การพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐที่กลาวมาขางตนในบทที่ 2  จะตองดำเนินการศึกษาออกแบบการเชื่อมโยง

ขอมูลที่มีการเปดเผย ขอมูลขาวสาร ขอมูลสื่อ ที่สามารถจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลในระดับหนวยงาน และ

นำมาใชประกอบการวิเคราะหได 

  แนวคิดวงจรชีวิตขอมูลของหนวยงานที่จะตองดำเนินการ ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต กระบวนการ

สรางขอมูล กระบวนการประมวลผลเพื่อทำใหเกิดชุดขอมูล กระบวนการทำ สถิติ และกระบวนการ

วิเคราะหขอมูล เปนตน กระบวนการสรางขอมูล จะเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลผานการขอความรวมมือ

จากแตละหนวยงาน เพื่อนำขอมูลที่ไดจากกระบวนการ (Raw data) มาจัดโครงสรางขอมูลใหไดผลลัพธ

เปนขอมูลหนวยงานของ กรมประชาสัมพันธ ซึ่งกระบวนการสรางขอมูลจะตองดำเนินการตามกรอบธรร

มาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน ผานคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลภายใน ผูควบคุมขอมูล ผู

ประมวลผลขอมูล และ ผูมีสวนไดเสียกับขอมูลทั้งภายในและภายนอกเพื่อทำใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ เปน

ปจจุบัน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยขอมูลที่ไดจาก 

กระบวนการสรางขอมูลทั้งขอมูลที่มีโครงสราง ขอมูลกึ่งโครงสราง และขอมูลที่ไมมีโครงสราง 

  กระบวนการประมวลผลเพื่อทำใหเกิดชุดขอมูล จะเปนการนำผลลัพธที่ไดจากกระบวนการสราง

ขอมูล คือขอมูลหนวยงานและขอมูลที่ไดจากการรวบรวม สำรวจ และแลกเปลี่ยนขอมูลจากแหลงอื่นและ

ขอมูลอางอิง ที ่ทาง กรมประชาสัมพันธ ไมไดจ ัดเก็บเอง แตมีความตองการใชในการดำเนินการ
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ประมวลผล เพื่อดำเนินการจัดทําชุดขอมูล (Dataset) บัญชีขอมูล (Data Catalog) ขอมูล Meta data 

รวมถึง Data Dictionary โดยกำหนดรูปแบบของ ชุดขอมูล และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลเพื่อใหทราบ

รายละเอียดของชุดขอมูล ซึ่งในปจจุบันจากระบบฐานขอมูล กรมประชาสัมพันธ มีจํานวนชุดขอมูลเปน

จำนวนมาก และในอนาคตจะตองดำเนินการสรรหาขอมูลเพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน ศูนย

แลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ สงผลใหกระบวนการประมวลผลทำใหเกิดชุดขอมูลใหมๆ เพิ่มขึ้น จากนั้น 

ดําเนินการจําแนกขอมูล (Data Classification) โดยการกำหนดหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญโดย 

พิจารณาจากประโยชนของการเปดเผยและการนำขอมูลไปใช ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน พรอมใชงาน 

เปนปจจุบัน และบริหารจัดการขอมูลไดโดยงาย และหลักเกณฑการจัดประเภทชั้นความลับของชุดขอมูล 

ตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐที่ทาง กรมประชาสัมพันธ กำหนด เชน การคุมครองขอมูล สวนบุคคล 

ความถูกตอง ครบถวน สามารถเขาถึงและใชชุดขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่งผลลัพธที่ไดจะแบงออก ไดเปน 

ขอมูลเปดภาครัฐ และขอมูลที่เปดเผยไมไดเชน ขอมูลลับตามกฎหมาย ขอมูลแลกเปลี่ยน เปนตน โดย

ขอมูลเปดภาครัฐที่ผานการพิจารณาจะนำไปเผยแพรชุดขอมูลใหกับศนูยกลางขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบ

ที่ มีการกําหนด เชน การเผยแพรผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐโดยตรง (Data.go.th) หรือ การเปดเผย

ผานทาง Website ของหนวยงานและเชื่อมโยงจัดสงที่ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐควบคูกันไป เปนตน 

นอกจากนี้จะตอง ดำเนินการวัดผลโดยการติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย ตรวจสอบ

ผลการรับฟงความ คิดเห็นจากศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐหรือชองทางอื่น ๆ และการปรับปรุงขอมูลอยาง

ตอเนื่องผานการ วิเคราะห ประเมินผลความตองการ ความคาดหวังของผูใชขอมูลเพื่อนำมาวางแผน 

พัฒนาและปรับปรุงอยาง ตอเนื่อง 

  สวนกระบวนการทำสถิติและกระบวนการวิเคราะหขอมูล จะเปนการนำชุดขอมูลที่ผานการ 

ประมวลผลเพื่อมาจัดทำใหเกิดชุดขอมูล มาเผยแพรในรูปแบบรายงานสถิติของประเทศไทยในแตละป 

โดยทาง กรมประชาสัมพันธ จัดทำและปรับปรุงรายงานดังกลาวเปนประจำทุกป และนำขอมูลสถิติที่

เกิดข้ึนในรายงานจัดสง และเชื่อมโยงชุดขอมูลกับสำนักงานสถิติแหงชาติอยางตอเนื่องครอบคลุม 
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บทท่ี 5  

การออกแบบเทคโนโลยี Big Data Ecosystem 
  

 Big Data Ecosystem จะเปนภาพใหญของการทำงานกับเทคโนโลยี Big Data เริ่มตั้งแตการเก็บ

ขอมูล ประมวลผล วิเคราะห และแสดงผลขอมูล โดยที่เริ่มดวยโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และ

การเลือกเครื ่องมือที ่ เหมาะสมในการจัดเก็บ ประมวลผลและวิเคราะห (Process/Analytics) ซึ่ง 

Report/Application ดังกลาวจะเปนสวนสำคัญ ที่จะเปนสวนของ Big Data ecosystem  

5.1 การจัดการขอมลูสำหรับ Big Data  

 การจัดการขอมูลสำหรับ Big Data ประกอบไปดวยการจัดเก็บ (Storage) การประมวลผล 

(Processing) การว ิ เคราะห  (Analysis Algorithm) และการทำรายงานสร ุป (Visualization) โดย

ผูประกอบการที่สามารถ วิเคราะหขอมูลจาก Big Data ไดยอมจะไดเปรียบเหนือคูแขง ทั้งนี้เรื ่องที่

ผูประกอบการควรใหความสำคัญ คือ การประยุกตใชเครื่องมือ (Tools) ทางดาน Big Data ที่เหมาะสม 

เพื่อตอบโจทยกลยุทธของธุรกิจ เชน การวิเคราะหทางดานการตลาด เปนตน ในบทความนี้จะมีการ

นําเสนอเกี ่ยวกับเทคโนโลยี Hadoop ซึ ่งเปน หนึ ่งในเครื ่องมือ Big Data ที ่ไดรับความสนใจอยาง

กวางขวาง เนื่องจากเปนซอฟตแวร โอเพนซอรส ที่สรางขึ้น มาเพ่ือรองรับในการประมวลผลแบบกระจาย 

(Distributed Processing) สำหรับขอมูลขนาดใหญ 

 5.1.1 การวิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลย ีBig Data  

  การวิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยี Big Data ประกอบดวย 3 สวน คือ 

1. ขอมูล (Data) การวิเคราะหขอมูล Big Data เหมาะกับการประมวลผลขอมูลที่มีความ

หลากหลาย โดยลักษณะของขอมูลที่จัดเก็บเปนทั้งขอมูลที่มีโครงสรางและไมมีโครงสรางจัดเก็บอยูรวมกัน 

มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีแนวโนมในการเติบโตของขอมูลที่

สูงขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการควรพิจารณาขอมูลวาเหมาะสมตอการวิเคราะหดวย Big Data หรือสามารถ

ใชการจัดการขอมูลแบบเดิมก็เพียงพอ 

2. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ควรพิจารณาความพรอมทางดานเทคโนโลยีของ

องคกร ที่เก่ียวกับสื่อท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล และความสามารถในการประมวลผลขอมูล ดังนี้ 

 2.1 ดานการจัดเก็บขอมูลปริมาณมหาศาลสามารถใชบริการแหลงเก็บขอมูลบนกอนเมฆ 

(Cloud Storage) ซึ่งมีผูใหบริการตั้งแตระดับนานาชาติ เชน Amazon หรือ Google ไปจนกระทั่งผูให

บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) และ ผูขาย (Vendor) ในแตละประเทศ 
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 2.2 สำหรับฐานขอมูล Big Data เหมาะสำหรับเทคโนโลยี NoSQL ที่มุงเนนการจัดการ

ขอมูลที่มีพลวัต (Dynamic) เชน Apache Cassandra ซึ่งสามารถอานเขียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทำให

สามารถ ทำงานกับขอมูลปริมาณมหาศาลของ Big Data ได และยังเปนซอฟตแวรในรูปแบบโอเพนซอรส 

 2.3 ดานการประมวลผลขอมูล Big Data ในปจจุบันเทคโนโลยีที่นิยมใชไดแก Hadoop 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) มีความสามารถในการบริหารจัดการ

งาน ประมวลผลโดยกระจายงานออกไปยังการประมวลผลแบบกลุ มเมฆ (Cloud Processing) เพื่อ

ประมวลผล และรวบรวมผลลัพธกลับมาใหผูใช ซึ่งสามารถรองรับการทำงานดาน Big Data ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนซอฟตแวรในรูปแบบโอเพนซอรส 

3. บุคลากร เปนหัวใจสำคัญของ Big Data คือ สามารถวิเคราะหขอมูลปริมาณมหาศาล 

เพื่อคนหาสิ่งใหม หรือหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไมเคยทราบมากอน ดังนั้นองคกรจึงจำเปนตอง

พัฒนาบุคลากร ใหมีความเขาใจในขอมูล ลักษณะของธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช เชน นักวิทยาศาสตร

ขอมูล (Data Scientist) วิศวกรขอมูล (Data Engineering) หัวหนาทีมขอมูล (Chief Data Officer) 

สถาปตยกรรมขอมูล (Data Architecture) และการวิเคราะหธุรกิจอัจฉริยะ (BI Analysis) เปนตน 

 5.1.2 ชุดเครื่องมือในการประมวลขอมูล Big Data  

5.1.2.1 Hadoop 

    ซอฟตแวรที ่สำคัญที่นิยมใชในระบบ Big Data คือ Hadoop ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพน

ซอรซ ทำหนาที่ในการแบงการประมวลผลและจัดเก็บขอมูลขนาดใหญได สามารถเพิ่มขนาดไดอยาง 

ไมจำกัด โดยจะประกอบไปดวยสวนหลัก คือ Hadoop Distributed File System (HDFS) ทำหนาที่เปน 

ที่เก็บขอมูลแบบขนานและกระจาย และใช MapReduce ที่เปนเทคนิคการประมวลขอมูลแบบขนาน โดย

นักพัฒนาสามารถ พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษาจาวามาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของฟงกชันการ Map 

และ Reduce โดยระบบ จะกระจายขอมูลไปประมวลแบบขนานบนเครื่องหลายๆ เครื่อง การประมวลผล

จะเปนแบบกลุม (Batch Offline) ใชเวลาพอสมควรในการประมวลผล ทั้งนี้ขึน้อยูกับขนาดขอมูล  

5.1.2.2 Hadoop Ecosystem 

    ระบบ Hadoop จะมีองคประกอบหลักอยู สองสวนคือ HDFS และ MapReduce ซึ่ง

คอนขางจะ ไมสะดวกกับผูใชงานที่มีความตองการอื่นๆ เชน การประมวลผลโดยใชภาษา SQL การเขียน

หรืออานขอมูล แบบ Random Access หรือการถายโอนขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือใน

รูปแบบอื่นๆ รวมกับ Hadoop เพื่อใหไดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังตัวอยางของเครื่องมือ ตอไปนี้ 

 Apache Hive เปนเครื่องมือสำหรับผูตองการสืบคน (Query) ขอมูลที่เก็บใน 

HDFS ดวยภาษาลักษณะ SQL แทนที่จะตองเขียนโปรแกรม MapReduce ดวยภาษาจาวา โดย Hive จะ

ทำหนาที่ในการแปล SQL Like ใหมาเปน MapReduce แลวทำการประมวลผลแบบ Batch 
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 Apache Pig เปนเครื่องมือคลายกับ Hive ที่ชวยใหประมวลผลโดยไมตองเขียน

โปรแกรม MapReduce ซึ่ง Pig จะใชโปรแกรมภาษา Script งายๆ ที่เรียกวา Pig Latin ทำใหผู เขียน

โปรแกรมสามารถ สืบคนขอมูลดวยคำสั่งที่ไมซับซอน 

 Sqoop เปนเครื่องมือในการถายโอนขอมูลระหวางฐานขอมูลที่อยูในรูปแบบ

ของ ตาราง (Table) บนระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relation Database Management 

System: RDBMS) เชน SQL Server, Oracle, Oracle หรือ MYSQL กับขอมูลบน HDFS ของ Hadoop 

 Flume เปนเครื่องมือในการดึงขอมูลจากระบบอื่นๆ แบบ Real Time เขาสู 

HDFS เชน การดึง Log จาก Web Server การดึงขอมูลเหลานี้จะตองมีการติดตั้ง Agent ที่เครื่อง Server 

 HBase เปนเครื่องมือที่จะทำให Hadoop สามารถอานและเขียนขอมูลแบบ 

Real-Time Random Access ไดโดยจะทำใหเปน BigTable ที่เก็บขอมูลไดไมจำกัดแถว (Row) หรือ

คอลัมน (Column) ซึ่ง HBase จะเปนเสมือนการทำให Hadoop เปน NoSQL Database 

 Oozie เปนเครื่องมือในการทำ Workflow จะชวยใหสามารถนำคำสั่งประมวล 

ผลตางๆ ของระบบ Hadoop เชน MapReduce Hive หรือ Pig มาเชื่อมตอในรูปของ Workflow ได 

 Hue เปนเครื่องมือท่ีชวยทำ User Interface ของ Hadoop ใหใชงานไดงายขึ้น

กวาการใช Command Line 

 Mahout เป น เคร ื ่ องม ือของ Data Scientist ท ี ่ ต องการทำ Predictive 

Analytics ของขอมูลบน Hadoop โดยใชภาษาจาวา ทั ้งนี ้ Mahout สามารถใช Algorithm ที ่เปน 

Recommender, Classification และ Clustering ไดเชนกัน 

 Yarn เปนเทคโนโลยีในการบริหารคลัสเตอรใน Hadoop รุนที่ 2 คือ ระบบ 

ปฏิบัติการแบบกระจายตัวขนาดใหญ (Large-scale Distributed Operating System) โดยแยกเอา

ความสามารถในการเรื่องการทำ Scheduling และการบริหารทรัพยากรออกมาจากองคประกอบดาน 

การประมวลผลขอมูล ทำให Hadoop รองรับการประมวลผลที่หลากหลาย และรองรับแอพพลิเคชันได

กวางขวางมากขึ้น เชน ทำให Hadoop Clusters สามารถทำการคิวแบบอินเทอรแอกทีฟ และใชงานแอพ

พลิเคชันสตรีมมิง่ดาตา ไปพรอมกับ Batch ของ MapReduce ไดดวย 

 Spark เปนเครื่องมือสำหรับทำ Data Processing ที่สรางบน Hadoop โดยมี

ความเร็วในการประมวลผลเร็วกวา MapReduce ของHadoop ถึง 10-100 เทา และยังชวยใหผูเขียน

โปรแกรมสามารถ เขียน Query ไดงายเหมือนกับการใช HiveQL 

    จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงพันธมิตรของ Hadoop (Hadoop Ecosystem) ที่ชวย

เสริมในเรื่องการจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล และการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตางๆ ใหมีความ

สะดวก มากยิ่งข้ึน โดยมี Hadoop เปนแกนกลางในการทำงาน ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 37 
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ภาพที่ 37 Hadoop Ecosystem 

  สำหรับการใช Hadoop ในการแกปญหาการจัดการ Big Data สามารถเลือกใชเครื่องมือท่ีกลาว

มาแลวในขางตนตามความเหมาะสมของชนิดขอมูลที่จัดเก็บ ยกตัวอยางเชน องคกรที่มีขอมูล ขนาดใหญ 

ตองการวิเคราะหขอมูลแบบอินเตอรแอคทีฟ (Interactive) มีการประมวลผลแบบ Real-Time สามารถ

เลือกใชการประมวลผลโดยใช Spark เนื่องจากมีความเร็วในการประมวลผลสูง แตกรณีองคกร ที่มีขอมูล

ขนาดใหญแตไมมีความจำเปนในการประมวลผลในระดับสูงที่ซับซอนอยาง Spark สามารถเลือกใช 

เครื่องมือตัวอื่นที่มีความเหมาะสมในดานของตนทุนแทนเครื่องมือดังกลาว 

  ปจจุบันมีซอฟตแวรทางการคา (Commercial Software) ที่นำเทคโนโลยี Big Data มาพัฒนา

เครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถใชงาน หรือจัดการไดงายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการหลังการขายใน

รูปแบบตางๆ เพื่อใหองคกรสามารถไดขอมูลที่มีประโยชนตอธุรกิจ ไดแก Oracle BDA, Cloudera, IBM 

Big Insights, Amazon EMR และ MapR เปนตน 

5.2  หลักการในการออกแบบพัฒนาการจัดเก็บขอมูลของกรมประชาสัมพันธโดยใชสถาปตยกรรม 

ดานขอมูลสารสนเทศ (Platform for Big Data Architecture) 

 5.2.1 ภาพรวมความตองการในการจัดเก็บขอมูลขาวสาร สื่อ 

  จากการศึกษา ทบทวน และ รวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับความตองการขอมูลขาวสาร สื ่อของ

หนวยงานตางๆ ในกรมประชาสัมพันธ และในหนวยงานที่เกี ่ยวของ พบวา มีการใชขอมูลทั้งในดาน 

การปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Operation) และการจัดเก็บระยะยาว (Long-term archived) ทั้งใน
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ระดับหนวยงานและระดับกรม โดยขอมูลที่ใชในการประมวลผลนั้น มาจากท้ังขอมูลที่หนวยงานจัดเก็บเอง 

ขอมูลที่หนวยงานอื่นภายใต กรมประชาสัมพันธจัดเก็บ รวมไปถึงขอมูลภายนอกที่มีการแบงปนแบบ

สาธารณะ ซึ่งขอจำกัดและปญหาในภาพรวมของการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลในปจจุบันอาจจะแบง

ไดเปน 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ การเก็บขอมูลมีความซ้ำซอนเนื่องจากมีหลายหนวยงานที่ทำการจัดเก็บ

ขอมูลเดียวกัน และหลายหนวยงานที่ตองการใชขอมูลแตไมสามารถใชขอมูลได เนื่องจากไมมีการเชื่อมโยง

ขอมูลหรือไมทราบวา มีการจัดเก็บขอมูลอยูแลว ตลอดจนมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน ซึ่ง

ปญหาดังกลาวสงผลโดยตรงตอคุณภาพของขอมูล ทั้งในดานความถูกตองของขอมูล หรือในดานความ

พรอมใชของขอมูล 

  ซึ่งจากการศึกษาขอมูล พบกวาหลายหนวยงานพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยการทำการ

จัดเก็บขอมูลเอง ซึ่งทำใหเกิดความซ้ำซอนของขอมูล หรือการพยายามเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน 

ภายนอก ซึ่งหลายครั้งก็ติดปญหาทั้งทางดานเทคนิคและขอกฎหมาย ทำใหการเชื่อมโยงไมสามารถทำได 

หรือทำได อยางไมมีประสิทธิภาพเปนตน 

  นอกจากปญหาและขอจำกัดในปจจุบัน กรมประชาสัมพันธยังตองเผชิญความทาทายในอนาคต 

ทีท่ำใหตองมีระบบการจัดการขอมูลดานขาวสาร สื่อ ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เชน ขอมูลขาวสาร

จากสื่อสังคมออนไลน ขอมูลขาวปลอม ขอมูลขาวภูมิภาค เปนตน ทีต่องการระบบประมวลผลที่สามารถ  

 1) ประมวลผลขอมูลจำนวนมาก (Big Volume) ทั้งจากแหลงขอมูลดั้งเดิม หรือ ขอมูลที่

มีการจัดเก็บมาแบบอัตโนมัติ  

 2) ประมวลผลขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Big Velocity) เชน จากเดิมที่

ประมวลผลขอมูลเดือนละครั้ง หรือ อยางเร็วที่สุดคือวันละครั้ง อาจจะตองสามารถ ประมวลผลในระดับ

วินาที ในลักษณะของการประมวลผลใกลเคียงเวลาจริง (Near Real Time) ได 

 3) ประมวลผลขอมูลที ่มีความหลากหลาย (Big Variety) เชน จากเดิมที่ประมวลผล

เฉพาะขอมูลตัวเลข อาจจะตอง สามารถประมวลผลขอมูลรูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวไดเปนตน เชน 

การตรวจสอบภาพขาว เพื่อจำแนกประเภทของขาว ซึ่งสงผลตอการนำเสนอตอสาธารณะชน เปนตน 

  เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลดานสื่อมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาไดเสนอใหจัดทำระบบจัดเก็บขอมูล 

สารสนเทศโดยใชสถาปตยกรรมดานขอมูลขนาดใหญ (Big Data Architecture) โดยเปนระบบที่เก็บ

ขอมูลจาก ทุกหนวยงานของกรมประชาสัมพันธเพื่อรวบรวมใหอยูท่ีเดียว (Single Data) โดยใหหนวยงาน

ที่เปนเจาของขอมูลเปนผูนำเขา และหรือ ตรวจสอบขอมูลเพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล และให

หนวยงานอื่นๆ สามารถ เขาถึงขอมูลไดตามสิทธิ์ โดยระบบจะตองสามารถรองรับภาระงานทั้งในทำงาน

ประจำวัน งานเชิงวิเคราะห และการใหขอมูลตอสาธารณชนได และจะตองมีมาตรฐานการจัดการขอมูลที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) 
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 5.2.2 ระบบจัดเก็บขอมูลขาวสารในปจจุบัน (As-is) 

  จากการศึกษาระบบการจัดเก็บขอมูลในปจจุบันของหนวยงานตางๆ ในกรมประชาสัมพันธ 

พบวามีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะการประมวลผลทรานแซคชัน (Transactional Processing) โดยอาศัย

การเก็บขอมูลที่ตองการประมวลผลในฐานขอมูล (Database Base) โดยสวนใหญจะเปนการเก็บขอมูล

แยกถัง (Silo) กัน โดยในแตละงานก็จะมีถังขอมูลของตัวเอง ไมมีการกำหนด พจนานุกรมขอมูล (Data 

Dictionary) หรือโครงสรางขอมูล (Data Schema) ที่เปนมาตรฐานกลาง และเมื่อตองการ เชื่อมโยง

ขอมูล มักจะตองไปทำในชั้นของโปรแกรมใชงานตางๆ ซึ่งทำใหเกิดปญหาที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด ซึ่งทำ

ใหไมเห็นถึงความเชื่อมโยงของขอมูลในระดับชั้นของการเก็บขอมูล 

  โดยเมื่อพิจารณาโครงสรางฐานขอมูลแตละฐาน จะพบวา ฐานขอมูลถูกออกแบบมาเพื่อเก็บ

ขอมูลในลักษณะ Transaction และเพื่อนำขอมูลไปใชแสดงผลในรูปของรายงาน (Report) เปนหลัก  

ซึ่งไมเหมาะสมกับการนำเอาขอมูลไปวิเคราะห โดยเฉพาะในลักษณะของการวิเคราะหเชิงเวลา (Time-

series Analysis) 

 5.2.3 หลักการออกแบบระบบจัดเก็บขอมูล 

  เพื ่อใหการจัดเก็บขอมูลดานขาวสารในอนาคตสามารถตอบสนองตอพันธกิจของกรม

ประชาสัมพันธทั้งในปจจุบันและอนาคต และจากการที่โครงสรางการเก็บขอมูลในปจจุบันของหนวยงาน

ตางๆ ในสังกัด ถูกออกแบบมาใหตอบสนองตอพันธกิจในปจจุบันของแตละหนวยงาน ซึ่งอาจจะไม

ตอบสนอง ตอความตองการในภาพรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงจำเปนตองมีการออกแบบระบบการ

จัดเก็บขอมูล ที่ถูกตองตามหลักการ และ สามารถตอบสนองตอความตองการตอไปนี้ไดเปนอยางนอย 

1) มีความถูกตอง (Consistency) และสอดคลอง (Integration) กันของขอมูล  

2) สามารถเชื่อมโยง (Interoperability) กับฐานขอมูลทั้งภายในและภายนอกได  

3) สามารถนำไปใชในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) 

  โดยในหลักการการออกแบบระบบขอมูลขนาดใหญจะประกอบไปดวย 4 ดาน คือ 

1. การไดมาซึ่งขอมูล (Data Acquisition) เปนการกำหนดวิธีการ (Protocol) นโยบาย 

(Policy) และกฎ (Rule) ที่เก่ียวของกับการไดมาซึ่งขอมูล เพื่อใหขอมูลที่จะจัดเก็บมีความถูกตอง ทันสมัย 

และพรอมตอการใชงาน โดยตองสอดรับการเปลี ่ยนผานเทคโนโลยีจากการประมวลผลขอมูลแบบ 

Transactional ไปเปน การประมวลผลแบบ Big Data ซึ่งอาจจะหมายถึงตั้งแตกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ขอมูล (Data Transition) จากฐานขอมูลที่เปน Transactional Database ที่มีอยูเดิม มาเปนการจัดเก็บ

ขอมูลบนระบบ Data Warehouse หรือ Data Lake รวมไปถึงการเปลี ่ยนโครงสรางขอมูลในระดับ 

Schema เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมมากข้ึน  



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  104 

2. ธรรมาภ ิบาลข อม ูล (Data Governance) เป นการกำก ับด ูแลข อม ูลตลอดทั้ง

กระบวนการตั้งแตตนจนจบ (End-to-End Process) เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง เหมาะสม ทันสมัย และ 

เขาถึงไดตลอดอายุของขอมูล รวมถึงการที่ระบบจัดเก็บขอมูลจะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว 

(Agility) เพื่อให สามารถตอบสนองตอความตองการและความทาทายใหมๆ ซึ่งการจัดทำธรรมาภิบาล

ขอมูลจะตองถูกกำหนดเปนนโยบายขององคกร และถูกปฏิบัติโดยทุกภาคสวนขององคกร เพื่อใหมั่นใจใน

ทุกขั้นตอนของการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล จะสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว  

3. การบูรณาการขอมูล (Data Integration) เนื่องจากขอมูลที่ตองใชในการวิเคราะหมีทั้ง

ขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยงานเอง และขอมูลของหนวยงานภายนอก ที่อาจจะเขาถึงผานกระบวนการ

อัตโนมัติ เชน การเขาถึง ผาน API หรือกระบวนการกึ่งอัตโนมัติ เชน การอัพโหลดไฟล Microsoft Excel 

ขึ้นระบบเพ่ือดึงขอมูลที่อยูภายใน ซึ่งการที่มีขอมูลทั้งภายในและภายนอก ระบบบริหารจัดการขอมูลและ

การพัฒนาระบบงาน ขอมูลจึงตองรองรับการเชื่อมตอของขอมูลแบบบูรณาการ ทั้งลักษณะของการเขาถึง

ขอมูลโดยตรง หรือ การดึงขอมูลจากภายนอกเก็บไวในระบบขอมูลโดยมุงเนนความถูกตองเหมาะสม 

ทันสมัยและเขาถึงไดของขอมูล รวมทั้งตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เปนกระบวนการนำขอมูลไปใชเพื่อชวยในการ

ตัดส ินใจ (Decision Making) วางแผนนโยบาย (Policy Planning) หร ือการวางแผนยุทธศาสตร  

(Strategic Planning) ไดอยางมีประสิทธิผล โดยการที่จะทำกระบวนการเหลานั้นได ผูปฏิบัติจะตองมี

ความมั่นใจเชื่อมั่นในขอมูลที่ใชวามีความถูกตอง เหมาะสม ทันสมัย และ สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 

รวมถึงตองมีความเขาใจในตัวขอมูลอยางชัดแจง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไดมากจากการทำทั้งสามกระบวนการแรก 

นั่นคือกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลที่ดี ธรรมาภิบาลขอมูลที่ดี และ การบูรณาการขอมูลที่ดีนั่นเอง 

  จากหลักการออกแบบระบบขอมูลขนาดใหญดังกลาว ที่ปรึกษาจึงเสนอใหแยกโครงสรางการ

จัดเก็บขอมูลเปนสองระดับ กลาวคือในระดับชั ้นโครงสรางพื ้นฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศ 

(Information Technology Infrastructure Layer) และ ระดับชั้นขอมูล (Data Layer) โดยใน ระดับชั้น

โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการจัดสรางหรือจัดเชาศูนยขอมูลที่ไดมาตรฐาน เชน 

ตามมาตรฐาน Uptime Institute Tier IV ขึ้นไป และใชโครงสรางแบบ Private Cloud เพื่อใหระบบมี 

เสถียรภาพและความปลอดภัย รวมถึงสามารถรองรับภาระงานในปจจุบันและอนาคตได ซึ ่งในระบบ 

Private Cloud นี ้ ควรจะมีสวนประมวลผลดวยคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง (High Performance 

Computer : HPC) เพื่อรองรับงานแบบ Big Data ได สำหรับใน ระดับชั้นขอมูลจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

 5.2.4 ระบบจัดเก็บขอมูลโดยใชสถาปตยกรรมดานขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ (To be) 

  จากความตองการการจัดเก็บขอมูลสื่อที่เปนระบบ เพื่อใหขอมูลมีคุณภาพและสามารถนำเอา 

ไปใชในการวิเคราะหเพื่อตอบสนองตอพันธกิจของหนวยงานตางๆ ของกรมประชาสัมพันธ ทั้งในการ
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ปฏิบัติงานประจำวัน และงานเชิงยุทธศาสตร ที่ปรึกษาจึงไดออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล

สื่อ โดยใชสถาปตยกรรม ดานขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ ในระดับชั้นขอมูล ตามที่แสดงในภาพที่ 38 

 
ภาพที่ 38 โครงสรางสถาปตยกรรมขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ 

  จากภาพที่ 38 แสดงการออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่สอดคลองกับ

หลักการ การออกแบบการจัดเก็บฐานขอมูลที่ไดกลาวไปกอนหนา โดยเปนการแบงระบบการจัดเก็บและ

ประมวลผลขอมูล ออกเปน สามสวนคือ 1) Data Acquisition 2) Data Management Platform และ 

3) Data Analytics Platform โดยรายละเอียดในแตละสวนมีดังนี ้

1. Data Acquisition เปนระบบที่ทำหนาที่รับขอมูลจากแหลงตนทาง (Data Source) 

ภายนอกผานทางชองทางตางๆ เชน การเชื่อมตอกับฐานขอมูล (Database Connection) หรือการเชื่อม

ตอไปยังระบบใหบริการภายนอกแบบ API (API Gateway) โดยขอมูลจะถูกประมวผลผานทางระบบ 

Data Staging โดยใช  เทคน ิค ETL (Extract-Transformation-Load) กล  าวค ือ ETL จะทำการดึ ง 

(Extract) ขอมูลภายนอกผานทาง Data Acquisition เพื ่อทำการแปลง (Transformation) ขอมูลที่

อาจจะไมอยูในรูปแบบที่เหมาะสม โดยอาจจะมีการเก็บไวในฐานขอมูลชั่วคราว (Temporary Database) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล แลวจึงทำการนำขอมูลที่ไดแปลงใหอยูในรูปแบบ ที่เหมาะสม 

(Well-Designed) แลวจึงนำไปใส (Load) ไวใน HDFS หรือ Hadoop File System ซึ่งเปนระบบเก็บ

ขอมูลที่เหมาะสมกับการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 

 สำหรับกระบวนการดึงขอมูล จะแบงการทำดึงขอมูลไดจากสองแหลงคือ ในรูปแบบแรก 

เปนการดึงขอมูลจากฐานขอมูลปจจุบัน (Operational Database) ของหนวยงานตางๆ ที่เปนผูดูแล

ขอมูล (Data Owner) ซึ่งสวนใหญจะอยูในรูปของ Relational Database เชน SQL Server Oracle หรือ  

MySQL เปนตน สวนในรูปแบบที่สอง จะเปนการดึงขอมูลจากหนวยงานภายนอกผานทาง AP เชน การดึง

คาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน 
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 เมื่อทำการดึงขอมูลมาแลว จะทำการแปลงขอมูลใหอยู ในรูปแบบที่เหมาะสม เชน  

การทำ Normalizations หรือ Denormalizations ตามแตความเหมาะสม สาเหตุที่ตองทำกระบวนการ

แปลง ขอมูลเนื่องจากขอมูลที่อยูในฐานขอมูลหรือ AP ภายนอก อาจจะไมอยูในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ 

วิเคราะหขอมูล เชน อาจจะไมอยูในรูปแบบ Time-Series ที่เหมาะสมเปนตน โดยการแปลงขอมูลอาจจะ

อาศัยการเขียนโปรแกรม หรือใชโปรแกรมสำเร็จรูป เชน Talend Data Integration หรือ Microsoft 

SQL Server Integration Service โดยอาจจะแปลงขอมูลเปนรอบ (Batch) หรือ แปลงตลอดเวลา 

(Stream) ก็ได ขึ้นอยูกับประเภทของขอมูล 

 ในขั้นตอนการนำขอมูลไปใสไวใน HDFS จะเก็บขอมูลในรูปของ Daily Snapshot หรือ

ขอมูล รายวันแบบไปขางหนา (Incremental Data Set) เพื ่อใหมั ่นใจวาจะสามารถตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลง ขอมูลยอนหลังไดเสมอ สาเหตุที่ใช HDFS ในการเก็บขอมูล ก็เนื่องจากเปนรูปแบบการเก็บ

ขอมูล (Data Storage) ที่เหมาะสมกับการประมวลผลโดยใช Big Data  

2. Big Data Management Platform เปนระบบที่ใชจัดบริหารขอมูลขนาดใหญ โดย

จะทำงานรวมกัน หรือทับซอนกันกับ Data Acquisition เชน การนำขอมูลเขาจะทำผานเครื่องมือ Data 

Acquisition แต Big Data Management Platform จะทำหนาที่สะสมขอมูล (Data Archival) ขาเขา

ทั้งหมด ในรูปของ Data Lake ไมวาขอมูลขาเขาจะเปนขอมูลในลักษณะของแฟมขอมูล แฟมรูปภาพ 

แฟมภาพเคลื่อนไหว ขอมูลจากฐานขอมูล หรือ ขอมูลจาก AP ภายนอกก็ตาม แลวจึงใชขบวนการ ETL 

หรือการทำ Data Staging เพื่อแปลงขอมูลใหอยูในรูปที่สามารถใชในการวิเคราะหตอได ดังที่ไดกลาวไป

ในหัวขอที่ผานมา และเมื่อแปลงขอมูลใหอยูในรูปที่เหมาะสมแลว ก็จะทำการเก็บขอมูล ทั้งหมดไวใน 

HDFS เพื่อรอการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะหขอมูลดวยระบบ Big Data ตอไป โดยในสวนของการ

ประมวลผล Big Data อาจจะใชการประมวลผลทั้งที่เปน On-Premise เชน การใช Cloudera Hadoop 

Cluster ที่ติดตั้งในศูนยขอมูลเอง หรือการสงไปประมวลผลบน Cloud แตก็มีเปาหมายวาตองสามารถ

ประมวลผลไดในระยะเวลาที่ยอมรับได (On-Time Processing) หรือใกลเคียง กับเวลาจริง (Near-Real-

Time Processing) 

 เมื่อระบบ Big Data ทำการประมวลผลเรียบรอยแลวจะทการเก็บขอมูลที่ประมวลผลได 

ซ ึ ่งส วนใหญจะอยู ในร ูปของตารางขอเท็จจริง (Fat Table) ไปเก็บไว ใน Data Warehouse ของ 

กรมประชาสัมพันธ เพื่อใหเปนที่เขาถึงขอมูลเดียว (Single Point of Data Access) โดยจะมีการจัดทำ 

ชุดคลังขอมูลยอยๆ ตามการทำงานในลักษณะของ Data Mart อีกดวย กลาวคือ Data Warehouse เปน

มุมมองการเก็บขอมูลของระบบที่มีการเก็บขอมูลเปนระบบ สามารถสืบคนไดงายและมีประสิทธิภาพ 

ในขณะที่ Data Mart จะเปนมุมมองของผูใช ที่สามารถเขามาเลือกใชขอมูลตางๆ ไดตามตองการ โดยจะ

มีคำอธิบาย (Labeling) และขอมูลอภิพันธุ   (Metadata) เพื ่อใหการนำเอาขอมูลไปใชได อยางมี

ประสิทธิภาพ  
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3. Data Analytic Platform เปนระบบที่ผูใชจะใชในการเขาถึงขอมูลเพื่อนำไปแสดงผล 

(Visualization) ทำรายงาน (Reporting) หรือวิเคราะหเชิงลึก (Deep Analytics) ตอไป โดยจะประกอบ

ไปดวย กระบวนการ เชน 1) Data Preparation หรือการเตรียมขอมูลใหเหมาะสมกับการใชงาน โดย

อาจจะใช เครื ่องมือ เชน Tableau Prep Builder หรือ Microsoft Power Query เปนตน 2) Data 

Analytics/ Data Summary เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก โดยเนนการวิเคราะหแบบหลายมิติ (Multi-

Dimensional Cube) โดยใชเครื่องมือ เชน Tableau Server หรือ Microsoft SQL Server Analytics 

Services เปนตน ซึ่งผลลัพธของการใชเครื่องมือเหลานี้ คือการไดมาซึ่งรายงาน การนำเสนอ หรือการสง

ตอขอมูลไปใชภายนอก เปนตน 

   ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดที่กลาวมา จะตองทำภายใตกรอบของธรรมาภิบาลขอมูล (Data 

Governance) ขององคกรที่ถูกจัดทำมาใหเหมาะสมกับบริบท และความตองการขององคกร จะเห็นไดวา 

ระบบจัดเก็บขอมูลสื่อโดยใชสถาปตยกรรมดานขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ ไมไดเปนระบบที่มาแทนที่

ระบบประมวลผลในปจจุบันทันที แตจะเขามาทำหนาที่เปนแกนกลางของระบบ การประมวลผลขอมูล

ของกรมประชาสัมพันธ เพื่อเชื ่อมโยงขอมูลของทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อใหผู ใชงานทั้งในระดับ

ปฏิบัติการและระดับบริหารสามารถเขาถึงขอมูลเดียวกัน และเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัยและ

เขาถึงไดเมื่อตองการ 

5.3  ผลการศึกษาความพรอมทางเทคโนโลยีและคัดเลือกความเหมาะสมในการจัดทำ Big Data 

Ecosystems 

 ในการกำหนดเปาหมายการศึกษา ที่ปรึกษาไดประชุมรวมกับกรมประชาสัมพันธ เพื่อทำการศึกษา 

ถึงถังขอมูลที่มีการจัดเก็บชนิดของขอมูล การนำเอาขอมูลไปใชงานของฝายตางๆ และกระบวนการทำงาน

เพื่อใชประโยชนขอมูล จึงไดทำการสำรวจระบบปจจุบัน (Existing Workflow) และความตองการของ 

กรมประชาสัมพันธตามขอมูลที ่มี ทีมที่ปรึกษาจึงกำหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรมระบบ (System 

Architecture) เปนแบบ Batch Data Processing ที่มีการใชงาน ETL เพื่อจัดการขอมูล และ Data Mart 

เพื่อใหบริการขอมูล และมีสวนของ Big Data Processing สำหรับการประมวลผล แสดงดังภาพที่ 39 
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ภาพที ่39 โครงสรางของระบบคลังขอมูลขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของ 

กรมประชาสัมพันธ 

 โดยระบบดังกลาวถูกติดตั้งที่ศูนยขอมูลของกรมประชาสัมพันธ และทำงานรวมกับระบบฐานขอมูล

ปจจุบัน โดยตัวระบบแบงการทำงานออกเปนสามสวน คือ 1) สวนของขอมูลเขา หรือ Data Acquisition 

2) ระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data Management System 3) การนำเขา มูลไปใชงาน เชน 

โดยการแสดงผลทางทัศนภาพ (Visualization) หรือการสรางรายงานรายวันอัตโนมัติ (Automatic Daily 

Report) เปนตน ซึ่งทั้ง 3 สวน เปนการนำเอาระบบการประมวลผลขอมูลขนาดใหญเขามาชวย ในการ

จัดการขอมูลขาวสาร และสื่อตางๆ 

 ในการออกแบบระบบนี้มุงเนนการออกแบบระบบใหทำงานแบบอัตโนมัติทั้งระบบ กลาวคือ ในทุก

ขั้นตอนของการทำงานจะสามารถทำงานไดโดยไมตองอาศัยเจาหนาที่หรือผูดูแลระบบเขามาสั่งงาน โดย 

ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ จะถูกดึงเขาสูระบบทุกวนัในชวงกลางคืน หรือในชวงเวลาที่กำหนด แลวจะถูก 

ประมวลผลดวยระบบประมวลผลขอมูลขนาดใหญตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ไดกำหนดไว เพื่อใหไดขอมูล

พรอมใชงานที่ระบบคลังขอมูล (Data Mart) กอนเวลาเริ่มทำงานในแตละวัน เพื่อใหเจาหนาที่วิเคราะห

ขอมูลสามารถดึงขอมูลจากคลังขอมูลไปใชในการวิเคราะหในระดับตางๆ ไดทันที โดยเปนขอมูลที่ถูกตอง 

ครบถวน และทันสมัย 

 นอกจากจะสามารถนำขอมูลไปใชในการวิเคราะหแลว ยังสามารถนำขอมูลไปผลิตรายงาน

ประจำวันแบบอัตโนมัติได ทั้งในรูปแบบของแฟมเอกสารขอความ เชน แฟม Microsoft Word หรือ 

Adobe PDF และในรูปแบบของแฟมนำเสนองาน เชน แฟมขอมูล Microsoft Power Point เปนตน ซึ่ง

การผลิตรายงานประจำวันแบบอัตโนมัติ จะอาศัยแฟมขอมูลกำหนดรูปแบบ (Template File) ที่ไดทำไว
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แลว แลวทำการแทรกขอมูลที ่ไดประมวลผลรายงานลงไปยังแฟมขอมูลกำหนดรูปแบบ เพื ่อใหได

แฟมขอมูลรายวัน ตามรูปแบบที่กำหนดไว ซึ ่งสามารถนำไปใชงานได ทันที หรือนำไปเพิ่มขอความ

วิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญอีกตอหนึ่งก็ได 

 5.3.1 สวนขอมูลเขา (Data Acquisition) 

  สำหรับการทำงานของระบบจะเริ่มจากการผลัก (Push) และดึง (Pull) ขอมูลจากฐานขอมูล

หลักของกรมประชาสัมพันธ ซึ่งเปนฐานขอมูลแบบ SQL Server และฐานขอมูลขาว แบบ NoSQL ซึ่งใน

หลักการออกแบบที่ดี ควรใชวิธีการผลัก (Push) ขอมูล ออกจากฐานขอมูลหลัก SQL Server ออกมายัง

ระบบ Data Staging ในระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ เนื่องจากฐานขอมูลหลัก SQL Server มีความสำคัญ 

และไมควรจะสามารถเขาถึงไดจากภายนอกโดยตรง ซึ่งในมาตรฐานการออกแบบจะตองมีการปกปอง

ฐานขอมูลหลัก เชน ไมเปดใหมีการเชื่อมตอโดยตรงจากภายนอก หรือมีระบบไฟร วอลลปองกันการเขาถึง 

ขอมูลที่ทำการดึงจากฐานขอมูลหลัก จะมีโครงสรางขอมูล (Schema) แบบเดียวกับในฐานขอมูลที่ใชงาน

ใน ปจจุบัน (Operational Database) ขอมูลที่นำเขาสูฐานขอมูลหลัก ก็จะสามารถดึงมาใชงานในระบบ

ไดทันที โดยระบบสามารถทำงานคูขนาน (Concurrent Implementation) ไปกับระบบในปจจุบัน 

  นอกจากการดึงขอมูลจากฐานขอมูลหลักของกรมประชาสัมพันธแลว ระบบยังทำการดึงขอมูล

ภายนอกเขามาประมวลผลอีกดวย เพื่อเพิ่มการวิเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำไดโดย

อัตโนมัต ิโดยในแตละวันหรือเวลาที่กำหนดจะทำการดงึขอมูลภายนอกประกอบดวย 

1) ขอมูลขาวจากสำนักขาว และวิทยุในเครือ ใชการดึงขอมูลโดยใชระบบคอมพิวเตอรแทน

การใชเจาหนาที่ในการปอนขอมูล  

2) ขอมูลจากเว็บไซตภายนอก โดยนำเขาจากแหลง อาทิ 1) Facebook.com ซึ่งเปนเว็บ

เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) ที่มีผูใชเปนจำนวนมาก 2) Twitter.com ซึ่งเปนเว็บ

บล็อค ขนาดสั้น (Micro-Blogging) 3) Pantip.com และ 4) หัวขอขาวบนหนาเว็บของกรมประชาสัมพันธ 

เพื่อนำมาใชในการวิเคราะหตอไป 

  เมื ่อระบบทำการดึงขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกดังกลาว ก็จะทำการเก็บขอมูล ไวใน 

สวน Data Staging เพื่อรอการประมวลผลตอไป ซึ่งในอนาคต ถาตองการใชขอมูลภายนอกในลักษณะ 

ดังกลาว ก็สามารถเพิ่มการดึงขอมูล ทั้งจากการดึงผาน API ของผูใหบริการภายนอก หรือผานการสกัด

จากหนา เว็บไซตโดยตรง และการทำงานทั้งหมดเปนแบบอัตโนมัติ จึงไมตองอาศัยเจาหนาที่เปนผูจัดทำ

ขอมูลทุกวัน 

 5.3.2 ระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data Management System) 

 หลังจากที่ระบบนำขอมูลเขา (Data Acquisition) ทำการดึงขอมูลทั้งหมดมาวางไวที ่ Data 

Staging แลว โดยขอมูลอาจจะอยู ในรูปของแฟมขอมูลเชน แฟม JSON แฟม CSV หรือแฟม XML  
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เปนตน หรืออาจจะอยูในรูปของฐานขอมูล ทั้งแบบ SQL และ NoSQL ซึ่งระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ

จะทำการประมวลผลขอมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยการประมวลผลในขั้นตอนแรกจะใชกระบวนการ 

Extract-Transformation-Load (ETL) เพื่อทำการแปลงขอมูลที่มีโครงสราง (Schema) แบบเดียวกับ

ฐานขอมูลที่ใชงานในปจจุบัน (Operational Database) ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับการนำไปใชในการ

ว ิ เคราะห  ให อย ู  ในร ูปแบบท ี ่ เหมาะสมก ับการนำไปว ิ เคราะห   เช น การทำ Normalization, 

Denormalization, การแปลงชนิดขอมูล (Data Type) การทำความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) 

การทำขอมูลในอยูในรูปแฟลต Flat data structure) หรือการจัดขอมูลใหอยูในรูปของขอมูลคิวหลายมิติ 

(Multi-Dimension Cube) เปนตน  

 เมื่อกระบวนการ ETL ทำการประมวลผลขอมูลเบื้องตนใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการ

วิเคราะหแลวจะทำการสงตอขอมูลทั ้งหมดไปยังระบบประมวลผลขอมูลขนาดใหญ ซึ ่งเปนระบบ

ประมวลผลแบบ Hadoop Cluster บนพื้นฐานของ Hadoop Distributors เชน Cloudera หรือ MapR 

เปนตน โดยการประมวลผลแบบ Hadoop Cluster จะเปนการประมวลผลแบบ Distributed Batch 

Processing กลาวคือ จะเปนนำคอมพิวเตอรหลายเครื่องมาชวยกันประมวลผล โดยจะทำการ อานขอมูล

จากระบบ File System เขาเปน Batch ตามเวลาที่กำหนดไว เพื่อประมวลผลตามรูปแบบที่กำหนดไว ซึ่ง 

การสงขอมูลจากสวน Data Staging มายังระบบประมวลผลขนาดใหญ จะทำผานระบบ Hadoop File 

System (HDFS) ซึ่งเปนระบบแฟมขอมูลที่เหมาะสมกับการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ ซึ่งอาจจะตองเก็บ

ขอมูลบนเครื่อง ใหบริการหลายเครื่อง เนื่องจากพื้นที่เก็บขอมูลของเครื่องใหบริการแตละเครื่อง ไม

สามารถเก็บขอมูลทั้งหมดได และยังตองสามารถนำขอมูลไปประมวลผลขามเครื่องใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ ่งขอมูลที ่เก็บไวใน HDFS และจะเก็บเปนขอมูลรายวันยอนหลังแบบเพิ ่มข อมูล 

(Incremental Daily Snapshot) เพื่อเปนการบันทึกการเปลีย่นแปลง ของขอมูลทั้งหมด เพื่อใหเจาหนาที่

สามารถตรวจสอบยอนหลังไดวามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือไม เมื่อใด 

 เมื่อขอมูลถูกนำมาวางไวที่ HDFS แลว ระบบ Hadoop Cluster ซึ่งเปนระบบประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ จะทำการวิเคราะหขอมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว เชน การหาความสัมพันธของขอมูลตางๆ 

(Relationship) การหา ข อม ูล ท ี ่ม ีน ัยะสำค ัญ (Significant Data) การว ิ เคราะห ความร ู ส ึกร วม 

(Sentiment Analysis) ซึ่งการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ อาจจะทำไดบนระบบคอมพิวเตอรปกติ แตก็มี

ขอจำกัดมาก เชน ใชเวลาประมวลผลนานเกินไปจนขอมูลไมพรอมใชงาน เมื่อผูใชตองการใชงานหรือ

ขนาดของขอมูลที่ประมวลผลได ตองไมเกินขนาดของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชใน การประมวลผลได ซึ่ง 

Hadoop Cluster บนระบบตนแบบสาธิต ไมมีขอจำกัดเหลานี้ นอกจากนี้ ถาขอมูลมีขนาดใหญขึ้นก็

สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องใหบริการใน Hadoop Cluster (Scale Out) ไดอีก โดยแทบไมมีขอจำกัดใน

จำนวนเครื่องที่ใชได 

 เมื่อ Hadoop Cluster ทำการประมวลผลเสร็จสิ้นแลว ก็จะทำการสงขอมูลที่ประมวลผลเสร็จ

แลวไปไวยังคลังขอมูล (Data Mart) โดยจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เขาถึงงาย ผานการจัดทำ Data 
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Catalogue ที่ชัดเจน เพื่อใหผูที่นำขอมูลไปใช สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และมีความชัดเจน เพื่อให

นักวิเคราะหสามารถวิเคราะหขอมูลยอนหลังได  

 5.3.3 การนำขอมูลไปใชงาน (Data Usage) 

  ในแสดงการนำขอมูลไปใช ในสองล ักษณะ กลาวคือ การแสดงมโนทัศน ข อมูล (Data 

Visualization) โดยใชโปรแกรมแสดงผลชนิด Business Intelligent แสดงยังหนาปดขอมูล (Dashboard) 

สำหรับการแสดงมโนทัศนขอมูลนั้น จะทำผานการดึงขอมูลจากคลังขอมูล ผานกลไกการเชื่อมตอ อาทิ 

ODBC/JDBC เปนตน ซึ่งเปนขอมูลปจจุบันไปสรางเปนแผงหนาปดขอมูล และรายงาน (Worksheet) ที่

ผูใชสามารถเห็นขอมูลปจจุบันในลักษณะตางๆ และสามารถเจาะ (Drill-Down) ลงไปดูรายละเอียดของ 

ขอมูลได โดยแผงหนาปดขอมูลจะแสดงภาพรวมของ ขอมูลทั ้งหมด จากขอมูลหลายๆ รูปแบบที่มี

ความสัมพันธกัน ซึ่งผูใชจะสามารถเห็นภาพรวมของขอมูลดังกลาว และเมื่อผูใชสนใจขอมูลใดก็จะสามารถ

ลงไปดูรายงานของขอมูลดังกลาว ซึ่งจะมีความละเอียดและสามารถปรับแตงได เชน เลือกแสดงขอมูลบาง

ตัว (Filtering) หรือเปลี่ยนชวงเวลาในการดูขอมูลได 
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บทท่ี 6 

แนวทางการพัฒนาโมเดล 
  

 การสรางโมเดลถือเปนขั ้นตอนที ่สำคัญที ่ส ุด โดยนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) ที ่มี

ประสบการณ จะทำการวิเคราะหภายใตกรอบงาน Cross Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM) ดังภาพที่ 40 เริ่มตั้งแตการทำความเขาใจธุรกิจ (Business Understanding) การทำความเขาใจ

ขอมูล (Data Understanding) การเตรียมขอมูล (Data Preparation) การสรางแบบจำลอง (Modeling) 

และการประเมินผล (Evaluation) เพื่อพิจารณาวาแตละโจทยจะเลือกใชอัลกอริทึม (Algorithm) ใด และ

สามารถคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมทำใหใชเวลานอยในการสรางโมเดลหนึ่งโมเดล ผานการทำเหมืองขอมูล 

(Data Mining) ใชขั ้นตอนวิธีจากหลักสถิติ การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) และการรูจำแบบ 

(Pattern Recognition) ตัวอยางอัลกอริทึมเหมืองขอมูลแสดงดังภาพที่ 41 แตการสรางโมเดลเพียงโมเดล

เดียว อาจไมตอบโจทย เพราะฉะนั้นอาจจะตองมีการสรางโมเดลหลายโมเดล เพื่อเปรียบเทียบหาโมเดลที่ดี

ที่สุด รวมถึงบางปญหาของโครงการที่ซับซอนนั้นอาจตองมีการสรางโมเดลในลักษณะเชื่อมตอกันแบบอนุกรม

คือผลลัพธของโมเดลหนึ่งไปเปนผลลัพธของโมเดลถัดไปเพื่อแกปญหาเชนการจำแนกไปพรอมกับการ

คัดเลือกตัวแปรที่สำคัญ ดังนั้น Data Scientist สวนใหญจะทำการสรางโมเดลเพิ่มหรือปรับปรุงโดยการ

ฝกสอนโมเดลซ้ำจากขอมูลใหมที่เพิ่มเขามาเพื่อเพิ่มความแมนยำ และการสรางโมเดลนั้นจึงจะตองจะตอง

เขาใจรายละเอียดของผลลัพธรวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลดวยเชนกัน  

 
ภาพที่ 40 กรอบงาน Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) 
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ภาพที่ 41 ตัวอยางอัลกอริทึมเหมืองขอมูล 

6.1 เทคนิคการสรางโมเดล 

1. Classification ค ือการทำนาย (Prediction) หร ือโมเดลการจำแนก เป นโมเดลประเภท 

Supervised เพื่อจำแนกวาขอมูลแตละขอมูลของประชากร ควรจัดอยูในกลุมใด โดยแตละกลุม

มีการกำหนดชื่อไวแลวอยูแลว จากโมเดลเมื่อทดสอบความถูกตองและปรับปรุงโมเดลจนกวาจะ

ไดคาความถูกตองในระดับที่นาพอใจ หลังจากนั้นจะมีขอมูลเขามา โดยโมเดลจะสามารถทำนาย

กลุ มของขอมูลได เชน เสือที ่มีขนาดลายและสี สามารถกำหนดไดวาเปนเสือชนิดใด การ

วิเคราะหความรูสึกจากขอความ (Sentiment Analysis) วาพอใจหรือไมพอใจ การแกปญหา

ประเภทนี้ สามารถเลือกใชอัลกอริทึมไดหลากหลาย เชน ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree), 

เทคนิคปาสุม (Random Forest), การจำแนกแบบเบย (Bayesian Classification), ขายงาน

ระบบประสาท (Neural Networks) เปนตน 

2. Regression คือ การประมาณ (Value Estimation) เปนโมเดลประเภท Supervised ดูวาขอมูล

แตละตัวควรมีคาเชิง ตัวเลขเปนเทาไร ใชหาความสัมพันธหรือทำนายขอมูลในอนาคต ชนิดของ 

Target อาจเปนตัวเลขใดๆ เชน การพยากรณการเพิ่มจำนวนอัตราการมีงานทำของคนไทยวามี

อัตราเพิ ่มขึ้น กี ่เปอรเซ็นต การพยากรณอากาศ ประมาณการยอดใชงาน Call Center ใน

เงื่อนไขเวลาที่ตางกัน การกำหนดคาเชาชวงโฆษณาเปนตน ตัวอยางอัลกอริทึมที่นิยมใชไดแก 

Linear Regression, Random Forests, ANN รวมถึง Deep Learning เปนตน  

3. Similarity Matching คือ การหาอัตลักษณที่เหมือนกัน (Similar Identifying) ตาม มิติตางๆ 

กันของขอมูลในประชากรทั้งหมด ซึ่งวิธีการนี้ถูกนำมาทำโมเดลระบบการแนะนำสินคา หรือ

บริการ (Recommendation System) เชน พฤติกรรมการซื้อสินคา A คนสวนใหญจะซื้อสินคา 

B ดวย ดังนั้นเมื่อมีคนซื้อสินคา A ระบบก็จะมีการแนะนำสินคา B ดวย เปนตน นอกจากนี้ระบบ 
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Recommendation System ยังสามารถนำมาประยุกตใชกับงานจัดหางานภายในประเทศของ

กรมการจัดหางาน โดยการประเมินพฤติกรรมการสมัครงานของ นาย B ซึ่งมีประวัติการสมัคร

คลายกับนาย A ซึ่งทำใหเราสามารถเดาไดวางานที่นาย B ตองการสมัครตอไป จะเปนงาน

ลักษณะใด โดยสามารถสรางระบบแนะนำงานที่เหมาะสมและตรงกับความตองการของ นาย B 

จะทำใหระบบการจัดหางานภายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนตน 

4. Clustering คือการจัดกลุมหรือการกระจุกตัวของขอมูลซึ่งมีความแตกตางจาก Classification 

ตรงที่ Clustering ไมมีการกำหนดจำนวนกลุมไวลวงหนา เปนโมเดลประเภท Unsupervised 

จำนวนกลุมที่ไดมาจากการคำนวณผานอัลกอริทึมที่เลือกมาทั้งหมดเชนการจำนวนกลุมผูสมัคร

งานจาก จำนวนทั้งหมด การแบงกลุมผูชมรายการจากสถานที่อยูอาศัย จัดกลุมรายการที่

ออกอากาศ เปนตน โมเดลลักษณะนี้จะทำงานโดยมองหาจุดกลางที่แยกการกระจายตัวแตละ

กลุมใหดูชัดเจนเหมาะสมที่สุด อัลกอริทึมสำหรับการสรางโมเดล clustering ไดแก K-means, 

Hierarchical Clustering, Fuzzy C-means เปนตน 

5. Link Prediction คือการทำนายความเชื่อมโยงระหวางขอมูลแตละขอมูลวามีความสัมพันธกัน

หรือไม และมีความสัมพันธกันในระดับใด เชน การเชื่อมโยงกันของเพื่อนในระบบ Social Media 

หากนาย A เปนเพื่อนกับนาย B แลวนาย B เปนเพื่อนกับนางสาว C มีความเปนไปไดวานาย A 

อาจจะรูจักกับนางสาว C เปนตน 

6. Profiling (Anatomy Detection) คือ การวิเคราะหคุณลักษณะ (Characteristic) ที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรม (Behaviour) ในการทากิจกรรมบางสิ่งบางอยาง อาทิ ระบบตรวจจับบัตร เครดิต

ปลอม (Fraud Detection) โดย หากเกิดการใชจายบัตรเครดิตในสถานที่หางไกลจากพื้นที่ ที่มี

การใชประจา หรือการซื้อสินคามีราคาสูงผิดปกติจากธรรมดา เจาหนาที่ก็จะมีการโทรเขาไป 

สอบถามเจาของบัตรเครดิตวามีการซื้อสินคาจริงหรือไม นอกจากนี้ระบบ Recommendation 

System ยังสามารถนำมาประยุกตใชกับงาน จัดหางานภายในประเทศของกรมการจัดหางาน 

โดยการประเมินพฤติกรรมการสมัครงานของ นาย B ซึ่งมีประวัติการสมัครคลายกับนาย A ซึ่งทำ

ใหเราสามารถคาดเดาไดวางานที่นาย B ตองการสมัครตอไป จะเปนงานลักษณะใด โดยสามารถ

สรางระบบแนะนำงานที่เหมาะสมและตรงกับความตองการของ นาย B จะทำใหระบบการจัดหา

งานภายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนตน 

7. การหาความสัมพันธ ข อม ูล (Association) ค ือการว ิเคราะห ด วยเทคนิคการค นหากฎ

ความสัมพันธของขอมูล ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติที่นำมาเปนเงื่อนไข อาจไดมาจาก

ความถี่ของสิ่งที่เกิดขึ้นคูกันในเซตขอมูล สามารถนำมาใชการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูล

ธุรกิจ เพื่อนำไปวิเคราะหปรากฏการณตางๆ เชนการวิเคราะหตะกราการซื้อสินคา (Market 

Basket Analysis) การทำตลาดครอมผลิตภัณฑ (Cross-Marketing) เปนตน  
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8. การวิเคราะหเช ิงล ึก (Deep Learning) ใช โครงขายใยประสาทเสมือน (Artificial Neural 

Networks: ANN) ซอนกันหลายชั้น ตัวอยางโครงสรางภายใน Deep Learning แสดงดังภาพที่ 

42 ซึ่งเลียนแบบวิธีการทำงานของระบบประสาทในสมองมนุษย โครงขายเหลานี้มีเซลลประสาท

ที่เชื ่อมตอกันเปนระบบประสาทและสื่อสารกัน โดยใชวิธีประมวลผลแบบขนาน (Parallel 

processing) เพื่อทำใหมันสามารถเขาใจและเรียนรูจากขอมูลจำนวนมากที่ไดรับอยางตอเนื่อง 

ถูกนำมาใชในการตรวจจับรูปแบบ (Pattern) หรือจัดหมวดหมูขอมูล ซึ่งประโยชนสามารถนำไป

ประยุกตใชกับงานไดหลากหลายทั ้งปญหา Classification และ Regression การวิเคราะห

ขอความ นำไปสูบริการโตตอบอัตโนมัติ ระบบแปลภาษาจากตัวอักษร ภาพ เสียง วินิจฉัยจาก

ภาพถายทางการแพทย เชน ภาพเอ็กซเรย ภาพอัลตราซาวนด หรือ ภาพ MRI ระบบตรวจจับ

ใบหนา เปนตน 

 
ภาพที่ 42 ตัวอยางโครงสรางภายใน Deep Learning  

(ท่ีมา : https://bradleyboehmke.github.io/) 

6.2 การประเมินประสิทธิภาพโมเดล 

 หลังจากการที่ไดมีการสรางโมเดลแลว ตองทำการประเมินวาโมเดลนั้นมีความแมนยำมากหรือ 

นอยเพียงใด โดยการประเมินผลอาจจะเปนทั้งในกรณีที่สามารถวัดออกมาเปนคาได หรือเรียกวา การวัด

เชิงปริมาณ เชนการทำนายยอดขาย เปนตน และในกรณีที ่ไมสามารถวัดคาได หรือกรณีที่ไมมีขอ

เปรียบเทียบระหวางคาที่โมเดลทำนายไดกับคาจริง อาจจะตองทำการทดสอบแบบจำลองสถานการณจริง 

เชน การนำโมเดลไปประมวลผลขอมูลจริงที่มีอยู เพื่อทำการวิเคราะหผลและ เปรียบเทียบความถูกตอง

ออกมาเปนอัตรารอยละ หรือเรียกวา การทดลองในระบบเสมือน (Simulation) เพื่อใหแนใจวาโมเดล

สามารถนำไปใชงานไดจริง ตัวประเมินความแมนยำจากคาเปาหมาย เชน สหสัมพันธ (Correlation) 

ความแม นยำ (Accuracy) F-score Mean Squared Error (MSE) และ Root Mean Squared Error 

(RMSE) เปนตน 
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6.3 การนำโมเดลไปใชงานจริง  

 หลังจากที ่ได โมเดลที ่ม ีค ุณภาพและมีความแมนยาตามที ่ต องการ ก็สามารถนำโมเดลนั้น  

มาประยุกตใชกับงานจริง ดังภาพที่ 43 โดยมีการนำขอมูลใหมเขาระบบเพื่อทำนายบางอยาง ตาม Target 

ที่ไดฝกสอนโมเดลไว ทั้งนี้อาจจะตองมีการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะจริง เพื่อนำ โมเดลมาสราง

เปนผลิตภัณฑ (Product) ตางๆ เชน การสรางระบบ (Application) ทำนายความมี โอกาสในการไดงานทำ 

หรืออาจรวมกับระบบอื่น เชน ระบบชวยการตัดสินใจ (Decision Support System) เปนตน เพือ่ใหการใช

โมเดลมีประโยชนอยางสูงสุดและมีความยั่งยืนอาจตองมีปรับปรุง โมเดลใหมเมื่อผลลัพธไมเปนไปตาม 

ที่คาดหวังหรือมีการปรับปรุงโมเดลเปนระยะอยูเสมอเพราะวาขอมูลที่อยูภายในระบบขอมูลขนาดใหญ  

(Big Data) และเทคโนโลยีตาง มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
ภาพที่ 43 การนำโมเดลไปใชงาน 

6.4  ผลการศึกษาประเด็นตามภารกิจกับชุดขอมูลที่เกี่ยวของในการนำไปสูการวิเคราะหดวย  

Big Data และแนวทางการพัฒนาโมเดลการวิเคราะหที่เหมาะสมกับกรมประชาสัมพันธ 

 จากการสำรวจความเห็นของผู บริหาร ที ่ปรึกษาวิเคราะหและรวบรวมความตองการในดาน

วิเคราะหขอมูล ปญหาที่พบในการใชงานขอมูล มุมมองของขอมูลที่ยังไมมีและควรมี จากแหลงขอมูลทั้ง

ภายในและภายนอกกรมประชาสัมพันธ 

 แหลงขอมูลภายใน ไดแกขอมูลในปจจุบันของกรมประชาสัมพันธ ประกอบดวยขอมูลทั้งแบบที่มี

โครงสราง และที่ไมมีโครงสรางโดยจัดเก็บบนระบบฐานขอมูล และระบบจัดเก็บขอมูลภายใน เชน

ขอมูลภาพและวีดีโอ ขอมูลบทความ เนื ้อหาวิทยุโทรทัศน ขอมูลหนวยงานสื ่อทั ้งหมดของกรม

ประชาสัมพันธ เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ สถิติการเขาเยี่ยมชมสื่อชองทางตางๆ ของกรมประชาสัมพนัธ 

ในป 2563 เปนดังตารางที่ 14 แหลงขอมูลภายนอก ไดแก สื่อโซเชียลในสังกัดกรมประชาสัมพันธ ขอมูล

ขอมูลฝกสอน 

ผลการทำนาย 

ขอมูลใหม 

โมเดล 
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จากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประชาชน ขอมูลสื่อมวลชนสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่ว

ประเทศ Linkage Center ธนาคาร 

ตารางที่ 14 สถิติการเขาเยี่ยมชมส่ือชองทางตางๆ ของกรมประชาสัมพันธ ในป 2563 
 

สื่อออนไลน จำนวนสื่อออนไลน จำนวนผูเขาชม 

เว็บไซต 175 6,214,342 

เฟซบุก 183 8,378,667 

ทวิตเตอร 32 78,520 

ยูทูป 81 550,520 

อินสตราแกรม 19 5,282 

รวม 490 15,227,331 
     * ขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2564  
 

 แนวทางการวิเคราะหและจัดทำโมเดลที่เหมาะสม เริ่มจากการทำความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน และเปาหมายภารกิจของกรมประชาสัมพันธ ดังตารางที่ 15  

ตารางที่ 15 การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเปาหมายภารกิจของกรมประชาสัมพันธ 
 

วิเคราะหแนวโนม กลุมเปาหมาย ผลตอบรับ กลยุทธ 

- การเสพสื่อ/พฤติกรรม

ผูเสพสื่อในอนาคต 

ชองทางอินเทอรเน็ต/

แอปพลิเคชันบน

สมารทโฟน 

- เทคโนโลยีในการผลิต/ 

เผยแพรสื่อ 

- การเขาถึงสื่อ 

กรมประชาสัมพันธใน

ภาพรวม 

- สรางประเด็นขาวตาม

ภารกิจ/ทันสถาน 

การณแนวโนมปจจุบัน 

- พฤติกรรมของผูชม 

- ขอมูลผูใชงาน

ภายนอก 

- จัดประเภทเนื้อหา

ตามกลุมเปาหมาย 

- จัดกลุมเปรียบเทียบ

ชองทางการเสพสื่อ

ของประชาชน 

- วิเคราะหเนื้อหายอด

นิยมของประชาชน 

- ขอมูลขาวสาร/ 

เนื้อหาตอบสนอง

ความตองการหรือไม 

- การประชาสัมพันธมี

ความคุมคากับการ

ผลิตหรือไม 

- ขอมูลเชิงความรูสึก 

(Sentiment) ตอสื่อ

ตางๆ ของ 

กรมประชาสัมพันธ 

- สามารถเรียกดูสถิติ 

และผลการวิเคราะห

ไดทันที (real-time) 

- กลยุทธในการ

ประชาสัมพันธของ

สื่อแตละประเภท 

- การจัดการเนื้อหา

ขาวเกา/ใหม 

- เฝาระวัง Fake 

News 
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 การใชกระบวนการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบของประเด็นตางๆ ขางตน จำเปนตองทำความ

เขาใจขอมูล และเตรียมขอมูลเปนกระบวนการถัดมา จึงนำไปสูการสรางโมเดลที่เหมาะสม กระบวน

ประยุกตใชการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของมีดังนี ้

 6.4.1 การวิเคราะหขอความ (Text Analytics)  

  เปนการใชการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

เพื่อสรางปญญาประดิษฐ (AI) มาชวยวิเคราะหขอความที่มีจำนวนมหาศาลไดอยางรวดเร็ว สามารถแยกแยะ 

จัดแบงกลุมขอมูล (Text Classification) วิเคราะหอารมณและความรูสึก (Sentiment Analysis) จากคำที่

ลูกคาใชตรวจหาขอความเสนอแนะจากลูกคา (Recommendation Analysis) แบบอัตโนมัติ ชวยใหธุรกิจ

เขาใจความรู สึกของลูกคาได การวิเคราะหขอความเริ ่มจากการสราง “คลังคำ” (Corpus) และศึกษา

องคประกอบตางๆ ของภาษา เชน ไวยากรณ การตัดคำ การจัดกลุมขอความ หาความหมายของคำนั้นๆ และ

ความหมายแฝงที่ซอนความรูสึกไวในขอความ การประยุกตใชยังมีอีกหลากหลายเชน  

- Name Entity Recognition การรูจำคำเฉพาะ 

- Word Segmentation การแบงคำในขอความ 

- Sentence Segmentation การแยกสวนประกอบของประโยค 

- Part of Speech Tagging การติดปายกำกับชนิดของคำ 

- Topic Classification การถอดสาระสำคัญขอความออกมาเปนชื่อหัวขอ  

- Sentiment Analysis วิเคราะหอารมณและความรูสึก  

- Intent classify จำแนกเจตนา ตัวอยางดังภาพที่ 44 จำแนกเจตนาของขอมูลเขา เชน 

ขอความ 

 
      ภาพที่ 44 ตัวอยางการจำแนกเจตนา  

(ที่มา: https://docs.smartly.ai/docs/intent-detection) 
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  อีกตัวอยางการประยุกตใชการวิเคราะหขอความ (Text analytics) รวมกับการประมวล

ภาษาธรรมชาติ (NLP) ในปจจุบันไดแก ระบบตอบคำถามและสนทนาอัตโนมัติ (Question answering 

and AI Chat Bot) เพิ ่มความฉลาดในการตอบคำถามของคู สนทนาโดยนอกจากสราง Dialog flow 

สำหรับตอบคำถามที่พบบอยแลวนั้น ยังสามารถฝกสอนขอมูลเฉพาะทางใหตอบคำถามไดอยางถูกตอง 

ทำงานเสมือนมนุษย วิเคราะหรูปแบบจากประโยคที่รับเขามาผาน Natural Language Understanding: 

NLU เพื่อยอนกลับมาเรียนรูได และสรางรูปแบบการตอบผาน Natural Language Generation ตัวอยาง 

flow การทำงานของระบบ AI Chat bot แสดงดังภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 Flow การทำงานของระบบ AI Chat bot 

 6.4.2 การจำแนกประเภทขอมูลภาพ (Image Classification)  

  การจำแนกประเภทขอมูลภาพเปนการประมวลผลในทางสถิติ เพื่อแยกขอมูลจุดภาพทั้งหมดที่

ประกอบเปนพื้นที่ศึกษาออกเปนกลุมยอย โดยใชลักษณะทางสถิติเปนตัวกำหนดความแตกตางระหวางกลุม

จุดภาพ โดยจุดภาพที่ถูกจัดใหอยูกลุมเดียวกันจะมีลักษณะทางสถิติเฉพาะกลุมเปนไปในทิศทางเดียวกัน แต

ละกลุมจุดภาพที่จำแนกไดนั้นจะแสดงถึงสิ่งปกคลุมพื้นดินประเภทใดประเภทหนึ่งแตกตางกันไป อีกมุม

หนึ่ง การจำแนกประเภทขอมูลภาพ คือการแบงจุดภาพที่มีคุณสมบัติการสะทอนแสงคลายๆ กันออกเปน

กลุมหรือเปนระดับ ซึ่งเรียกวา ชนิดหรือประเภท (Class) เพื่อที่จะแบงแยกวัตถุตางๆ ที่แสดงในภาพออก

จากกัน ในการจำแนกประเภทขอมูลนี้ผูปฏิบัติตองใชกฎการตัดสินใจหรือความรูทางสถิติเขาชวย เนื่องจาก

ปริมาณจุดภาพที่ประกอบเปนพื้นที่ศึกษา มีปริมาณจุดภาพมากการคำนวณทางสถิติเองโดยใชเครื่องคิดเลข

จึงทำไดยากใชเวลามากและอาจเกิดขอผิดพลาดได จึงมีการนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอรมาชวยใน

การประมวลผล ทำใหไดผลลัพธในเวลารวดเร็วสามารถตรวจสอบความถูกตองไดทันที การจำแนกประเภท

ขอมูลภาพแบงออกไดเปน 2 วิธ ี คือ การจำแนกประเภทขอมูลภาพแบบมีผู ฝ กสอน (Supervised 

Classification) และการจำแนกประเภทขอมูลภาพแบบไมมีผูฝกสอน (Unsupervised Classification)  
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  6.4.3 Audio Analytics  

  การวิเคราะหเสียงเพื่อดึงสารสนเทศแบบไมมีโครงสรางออกมาจากขอมูลเสียง นำไปสูการ

วิเคราะหคำพูด (Speech Analytics) กลาวคือถอดขอมูลคลื่นเสียงออกเปนรูปแบบคลื่นความถี่เพื่อหา

รูปแบบของคำ (Speech-to-Text) ขอมูลสำหรับการวิเคราะหเชน Call Center ขอมูลบันทึกการประชุม 

เปนตน จากขอมูลเสียงขนาดใหญ สามารถใชโมเดลดึงสารสนเทศที่สำคัญและสนใจ แผนภาพแสดงลำดับ

การทำงานแสดงดังภาพที่ 46 หัวขอที่ไดรับการติดตอเปนประเด็นบอยครั้ง อาจตามดวยการวิเคราะห

ความพึงพอใจดวย Sentiment Analysis นำไปสูการยกระดับการใหบริการ เพิ่มยอดขาย เปนตน ขั้นตอน

วิธีการวิเคราะหเสียงตัวอยางเชน Transcript-Based Approach หรือ Large-Vocabulary Continuous 

Speech Recognition (LVCSR) คือการแปลงเสียงพูดเปนขอความ โดยอิงคลังคำศัพท (Corpus) และ 

Phonetic-Based Approach คือการอาศัยหลักของสัทศาสตร (Phonetics) วิเคราะหรูปแบบของเสียง

รวมกับสัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet: IPA) ตัวอยางเครื่องมือเชน Google cloud 

Speech-to-Text API, Amazon Transcribe และ Microsoft Azure Speech to Text เปนตน 

 

 
ภาพที่ 46 Flow การทำงานถอดเสียงพูดเปนขอความ 

  ตัวอยางงาน Large-Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR) Palaz et al., 

2015 ไดนำเสนอเทคนิค Convolutional Neural Networks (CNN) มาใชเพื่อรูจำเสียงพูดเปนขอความ 

โดยใชคลังคำศัพทจาก Wall Street Journal เปรียบเทียบกับโมเดล Artificial Neural Network (ANN) 

แบบเดิม โดยเทคนิค CNN ใหผลดีกวาเมื่อใชดัชนีวัดคาความผิดพลาดดวย Word error rate (WER) ซึ่ง

เปนคาการวัดความผิดพลาดและแสดงถึงประสิทธิภาพของโมเดลในงานดานการรูจำเสียงและการถอด

เสียงเปนขอความ และงานในทำนองเดียวกัน William Chan et al., 2015 นำเสนอโมเดล Listen, 

Attend and Spell (LAS) โดยใชชุดขอมูลจาก Google Voice Search และ YouTube ตัวอยางผลลัพธ

ดังภาพที่ 47 
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ภาพที่ 47 ชุดตัวอักษรที่ไดจากโมเดล Listen, Attend and Spell จากขอมูลเขาการออกเสียง 

“how much would a woodchuck chuck”  

(ที่มา: William Chan et al., 2015) 

 

 ต ัวอย างในดานภาษาไทย airesearch.in.th ร วมมือกับ PyThaiNLP พัฒนาตอยอดโมเดล 

ถอดความเสียง (Automatic Speech Recognition; ASR) สำหรับภาษาไทยที่มีความแมนยำมากยิ่งขึ้น  

เปดใหใช ในรูปแบบ Open Source เมื ่อพิจารณาจากคาความผิดพลาด Word error rate (WER)  

ดังภาพที่ 48 พบวา มีคาใกลเคียงกับบริการของ Microsoft, Google และ Amazon 

 
ภาพที่ 48 คา WER โมเดลถอดเสียงภาษาไทย พัฒนาโดย Airesearch.in.th รวมกับ PyThaiNLP 

(ที่มา: https://medium.com/airesearch-in-th/airesearch-in-th-3c1019a99cd) 
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  6.4.4 Video Analytics หรือเรียกวา Video Content Analysis (VCA)  

  ประกอบขึ้นจากหลายเทคนิคการวิเคราะหตั้งแตการเฝาสังเกต วิเคราะหและดึงความหมายใน

สารสนเทศจาก Video Stream ซึ่งการวิเคราะหนี้อาจเริ่มจากตนทางของ Video เพื่อทำการวิเคราะหแบบ 

Real-Time หรือวิเคราะหขอมูล Video ที่มีอยูแลวก็ได ตัวอยางเชน CCTV ที่มีการจับภาพวัตถุเคลื่อนไหว 

กลองจราจร เปนตน ขอมูล Video จะมีขนาดใหญมากหากความละเอียดสูงและระยะเวลานาน หากมีการ

วางแผนในสวนเครื่องมือที่เกี่ยวของและการเก็บขอมูลดวยเทคโนโลยี Big Data จะสงผลใหการใชงานขอมูล

เหลานี้ไปวิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคการวิเคราะห Video นี้จะเปนลักษณะการคนหาวัตถุภายใน

กรอบพื้นที่ที่กำหนด การใชการรูจำแบบ (Pattern Recognition) เพื่อคนหาหรือสกัดวัตถุรูปทรงที่ตองการ

เชนแมว มนุษย หรือรถยนต หรือใชโมเดลการจำแนกวีดีโอ (S. Abu-El-Haija et al., 2016) ในขณะเดียวกัน 

อีกตัวอยางที่นาสนใจของการวิเคราะห Video เรียกวาการทำ Automatic Video Indexing ซึ่งไมวาจะเปน

การใหบริการ Video Streaming ในรูปแบบ Online หรือการเก็บขอมูล Video แบบ Offline มีความ

จำเปนตองสรางสารบัญหรือ Metadata ของขอมูลไฟล Video เพื่อประโยชนในการทำคำคนหา เทคนิคเชน 

การใช  OCR ร วมกับ Automatic Speech Recognition (H. Yang and C. Meinel, 2014) หร ือการใช

เทคนิค Corr-LDA และเทคนิคใหมที่ตอยอดขึ้นมาเปนเทคนิคที่สามารถสกัดและสรางขอมูลจากตนฉบับ เชน 

Metadata เสียงในฟลม คำบรรยาย และ Visual Content เพื่อทำ Indexing รวมถึงปจจุบันไดมีการใชการ

เรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) เพื่อตรวจจับกิจกรรมและจดจำวัตถุ คนดัง และเนื้อหาที่ไมเหมาะสมใน 

Video เปนตน 

 การใชเทคนิคการจัดกลุม ตัวอยางเชนการแบงกลุมและสรุปสาระสำคัญวีดีโอ (M. Otani et al., 

2017) ดังภาพที่ 49 อาจรวมการวิเคราะหเสียง (Audio Analytics) การวิเคราะหภาพ และการวิเคราะห

ขอความ (Text Analytics) เพื ่อวิเคราะหรวมกันในการใสหัวขอหรือจับคู คำอธิบายในภาพและวีดีโอ  

(K. Wang et al., 2016) ดังภาพที่ 50 เครื่องมือที่มีใหบริการตัวอยางเชน Amazon Recognition Video 

และ Google Cloud Video AI 
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ภาพที่ 49 การแบงกลุมและสรุปสาระสำคัญวีดีโอ  

(ที่มา : M. Otani et al., 2017) 

 

 
ภาพที่ 50 ตัวอยางการจับคูคำอธิบายในภาพและวีดีโอ  

(ที่มา : K. Wang et al., 2016) 

  6.4.5 Recommendation System  

  ระบบแนะนำถูกนำมาใชอยางแพรหลายเปนระยะเวลามากกวา 20 ป อาศัยกฎความสัมพันธ

และการประยุกตโมเดลอื่นรวมดวย เชนการจำแนกหรือทำนายหลังจากที่ไดกฎความสัมพันธแลว ระบบ

แนะนำนี้สามารถใชไดงายหลากหลาย ในมุมหนึ่งอาจใชสำหรับแนะนำรายการใหกับกลุมเปาหมาย ใน

เนื้อหารายการที่สัมพันธกัน จะเห็นวาจำเปนตองประยุกตใชเทคนิคอื่นๆ รวมดวยดังที่ไดนำเสนอไปเชน 

Video Analytics เพื่อใหได Content หรือเนื้อหานำมาวิเคราะหความสัมพันธอีกทอดหนึ่ง การวิเคราะห

ขอความจากกลุมเปาหมาย เพื่อหาเอกลักษณ (Entity) หรือ Target ที่สนใจไปใชหาความสัมพันธกับ

เนื้อหารายการอีกทอดหนึ่งเปนตน อีกมุมหนึ่งสามารถมองไปที่กลุมเปาหมาย ผานการใชอัลกอริทึมการ
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แบงกลุม (Clustering) โดยใชลักษณะการคลิก การเขาถึงเนื้อหา ที่สัมพันธกัน นำไปสูการจัด Campaign 

ที่นาสนใจสงตรงถึงกลุมเปาหมาย ตัวอยางระบบแนะนำอางอิงจากแพลตฟอรมสตรีมมิ่ง Netflix ซึ่งเปน 

ที่นิยม จะประกอบไปดวยระบบแนะนำหลัก 4 แบบดังนี้ 

- Popularity เปนการแนะนำสินคาที่มีนิยมมากท่ีสุดในขณะนัน้ 

- Collaborative filtering เปนการแนะนำโดยนำความชอบจากหลายผู ใชหรือกลุม 

เปาหมายในอดีตมาแนะนำใหผูใชใหมที่มีความชอบใกลเคียงกัน ซึ่งหลักการแบบแบบนี้

แบงไดอีกเปนตาม Memory-Based (User-Based, Item-Based) ในแบบนี้ใชไดงาย

และมีประสิทธิภาพที ่ด ีแตติดปญหา Sparsity และ Scalability อีกแบบหนึ ่งคือ 

Model-Based ที่สามารถแกปญหาทั้งสองอยางไดแตจะชาและเสียเวลาคำนวนเยอะ 

(Computationally Expensive)   

- Content-based filtering เปนการแนะนำจากประวัติของผูใชเพียงคนเดียว 

- Hybrid filtering เปนการนำระบบแนะนำทั้ง 3 มาผสมผสานกันเพื่อสรางอัลกอริทึม

ใหม เพื ่อใหระบบแนะนำมีความแมนยำและตอบโจทยมากขึ ้นอาจจะเปนการนำ 

Content-based filtering รวมกับ Collaborative filtering เพื ่อดึงเอาจุดเดนของ 

แตละประเภท เปนตน 

 6.4.6 Social Media Analytics และ Engagement Analysis  

  การว ิ เคราะห ข อม ูลจาก Social Media การหา Engagement และ Social Listening คือ 

การกวาด (Crawling) ขอมูลจาก เว็บไซต เว็บบอรด เว็บขาว สื ่อสังคมออนไลนที ่เปนที ่นิยม รวมถึง 

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pantip ผานเครื่องมือเขาไวดวยกัน เพื่อวิเคราะหวา Topic 

หรือ Keyword ที่เราสนใจนั้น ถูกพูดถึง (Mention) ใน Social Network ไหนบาง และ Social Account 

ไหนบาง โดยสามารถวิเคราะหไดวา Post/Tweet นั้นๆ พูดถึงในเรื่องนั้นหรือ Keyword นั้นดวยอารมณ 

(Sentiment) แงบวกหรือลบอยางไรบาง วิเคราะหผูมีอิทธิพลทางสังคม (Influencer Analysis) เขาถึงการ 

Engagement การมีสวนรวมในประเด็นหรือ Post นั ้นๆ มากนอยอยางไร ทำใหทราบถึง Customer 

Experience ที่มีตอองคกร สามารถทำวิเคราะหหรือเรียนรูจากคูแขง ติดตามประสิทธิภาพของสิ่งที่เราและ

คู แขงทำในระยะเวลาที ่ผานมา วิเคราะหหากลยุทธใหมๆ ทำความเขาใจลูกคา สืบเสาะ Content  

เปนตน ตัวอยางเครื่องมือ Social Listening ไดแก Zanroo และ Mandala แสดงตัวอยางดังภาพที ่51-53 
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ภาพที่ 51 ตัวอยางการใชเครื่องมือ Social listening วิเคราะห Sentiment จาก Keyword  

(ที่มา: www.mandalasystem.com) 

 
ภาพที่ 52 ตัวอยางการใชเครื่องมือ Social listening วิเคราะหความเกี่ยวของของเนื้อหา  

(ที่มา: www.mandalasystem.com) 

 
ภาพที่ 53 ตัวอยางการใชเครื่องมือ Social listening วิเคราะหการพูดถึง Keyword  

(ที่มา: www.mandalasystem.com) 
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  6.4.7 การวิเคราะห Fake News  

  คือ การหาขาวเท็จรวมถึงขอมูลตางๆ ที่ไมเปนความจริง ศึกษาวิเคราะหเพื่อเขาใจระบบนิเวศ

ของการสงตอหรือแชรขอมูลขาวสารผิดๆ แรงจูงใจของคนทำ โดยจะใชเครื่องมือและโมเดลที่เกี่ยวของใน

การกวาดขอมูลในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งอาจเปนเครื่องมือ Social Listening การวิเคราะหขอความ (Text 

Analytics) เพื ่อไดมาซึ ่งเจตนา (Intent) หรือหัวขอของเรื ่องนั ้นๆ สรางโมเดลที ่ผานการฝกสอนดวย 

ชุดขอมูลที่เกี่ยวของ จำแนก Fake News ออกจากบทความหรือขาวทั่วไป การจำแนกหัวขอขาวหรือขอมูล

เท็จอาจแบงออกเปนคลาสดังนี้ 

- การเสียดสี  

- การเชื่อมโยงผิดๆ  

- ทำใหเขาใจผิด  

- ผิดบริบท  

- ไมมีที่มาท่ีไป  

- มีการตัดตอ  

- ปลอมแปลงขอมูลขึ้นมาทั้งหมด 

  6.4.8 การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series)  

  เปนเทคนิคที่นำขอมูลในอดีตที่เก็บรวบรวมเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส หรือ

รายปอยางตอเนื ่อง ทำการวิเคราะหเพื ่อหารูปแบบการเปลี ่ยนแปลงของขอมูลนั ้นเพื ่อพยากรณการ

เปลี่ยนแปลงของขอมูลนั้นในอนาคต ประกอบดวยคาแนวโนม (Trend) วัฏจัก (Cycle) ความผันแปรจาก

ฤดูกาล (Seasonal Variations) ความผันผวนจากเหตุการณไมปกติ (Irregular Fluctuations) เชน พยากรณ

ยอดขายในฤดูตางๆ พยากรณแนวโนมอัตราเงินเฟอ พยากรณปริมาณผูใชงานของระบบใน Event ตางๆ 

ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาภาพที่ 54 แสดงจำนวนเหตุการณในชวงป 2013 ถึงกลางป 2016 

และการคาดการเหตุการณตอเนื่องถึงป 2017 ของ Facebook ดวยเทคนิค Prophet แบงตาม Weekday 
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ภาพที่ 54 จำนวนเหตุการณในชวงป 2013 – 2016 และการคาดการณในป 2017 ของ Facebook  

ดวยเทคนิค Prophet  

(ที่มา : https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.3190v2) 

 

 
ภาพที่ 55 สรุปแผนงานการวิเคราะหขอมูล 

ชวงเริ่มตนของการพัฒนาโมเดลนั้นเปนเรื่องของการออกแบบการเก็บขอมูลเพื่อสราง Data Mart 

รวบรวมขอมูลใหพรอมใช เริ่มจากการทำความเขาใจปญหาเพื่อหาแนวทางการวิเคราะหขอมูลและจัดทำ

โมเดลที่เหมาะสม เมื่อรวบรวมขอมูลไดแลวนั้นจึงเขาสูการเตรียมขอมูล นำไปสูการสรางแบบจำลอง โดยเมื่อ

คำนึงถึงแผนปฏิบัติการ Big Data in Action ในภาพรวมแลวนั้น จึงแบงงานการวิเคราะหขอมูลออกเปน

ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ดังภาพที่ 55 

ระยะสั้น รวบรวมขอมูลภายในประกอบดวยขอมูลผูใช ขอมูลภาพและวีดีโอ ขอมูลบทความ 

เนื้อหาวิทยุโทรทัศน ขอมูลหนวยงานสื่อทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ สถิติการ
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เขาเยี่ยมชมสื่อชองทางตาง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ ขอมูลภายนอกประกอบดวย สื่อโซเชียลในสังกัดกรม

ประชาสัมพันธ ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประชาชน ขอมูลสื่อมวลชนสวนกลาง 

และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ Linkage Center ธนาคาร ทั้งแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง ปรับใหอยูใน

รูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะหไดเพื่อเก็บลง Data Mart นำไปสูการสรางโมเดลในระยะแรก ไดแก การ

จำแนกประเภทขอมูลภาพ เสียงและวีดีโอ ดวยโมเดลดาน Video/Audio Analytics รวมถึงการถอดคำพูดดึง

สารสนเทศที่สำคัญ การถอดเนื ้อหาวีดีโอ จดจำวัตถุ หรือแมกระทั ่งการสรางชุดขอมูลจากวีดีโอ เพื่อ

ประโยชนในอนาคต การวิเคราะหขอความ (Text Analytics) สรางโมเดลดาน Social Media Analytics และ 

Engagement Analysis การวิเคราะห Fake News เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และตอบเปาหมาย

ภารกิจของกรมประชาสัมพันธ นำไปสูการวางกลยุทธ เขาถึงกลุมเปาหมายไดถูกตองและรวดเร็ว 

ระยะกลาง การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) เพื่อประมาณการแนวโนมในประเด็น

ตาง ๆ และอาจมองถึงระบบแนะนำ (Recommendation System) ภายใต Platform Digital ของกรม

ประชาสัมพันธ การจัดกลุมเนื้อหาจากวีดีโอ Footage ซึ่งสามารถใชชุดขอมูลจากระยะแรกมาเพิ่มคุณคาโดย

ใสโมเดลการวิเคราะหที่สามารถตอยอดตอบคำถามประเด็นที่จะตามมาในอนาคต 

ระยะยาว ปรับปรุง พัฒนาระบบ Backup และการจัดเก็บขอมูลระยะยาว จัดเก็บขอมูลที่สมบูรณ

ขึ้น เพื่อนำกลับไปพัฒนาประสิทธิภาพแบบจำลอง ซึ่งเปนสิ่งจำเปนสำหรับกระบวนการพัฒนาโมเดล ที่ตอง

ใชขอมูลฝกสอน (Train) จำนวนมากเพื่อทำใหโมเดลที่นำมาใชงานจริงนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การเก็บ

และเตรียมขอมูลที่ดีและเหมาะสม จะชวยลดคาความผิดพลาดในการสรางโมเดลใหนอยลงได 

6.5 ผลการออกแบบการเขาถึงผลลัพธจากการวิเคราะหดวย Big Data 

 ผลลัพธการวิเคราะหขอมูลที่ไดนั้น สามารถเปนไปไดหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต ผลลัพธเชิงบรรยาย 

(Descriptive) ผลลัพธเชิงสถิติ (Statistic) การเขาถึงผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพนั้นควรมีเครื่องมือ

นำเสนอขอมูลออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมจากตัวอยางดังภาพที่ 56 แสดงการนำเสนอแผนภาพที่

เหมาะสมกับขอมูลแบบตางๆ ทั้งนี้หากออกแบบระบบ Big Data ใหถูกเขาถึงในวงกวาง ควรมีเครื่องมือ 

Business Intelligence เชน Microsoft Power BI, Tableau, Oracle และ IBM Cognos เปนตน โดย 

J. Richardson et al., 2021 (Gartner) ไดเปรียบเทียบความคุมคาเครื่องมือ Analytics และ Business 

Intelligence ดังภาพที่ 57 เครื่องมือเหลานี้จะชวยจัดการผูใช ออกแบบและสรางแผนภาพที่เหมาะสมได

งายและรวดเร็ว สามารถควบรวมเขาไวในระบบหลักที่ตองการเชื่อมโยงขอมูลภายใตระบบ Big Data 

สามารถทำงานลักษณะขาม Platform และ Responsive ตัวอยาง Dashboard ของเครื่องมือ Business 

Intelligence แสดงดังภาพที่ 58 
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ภาพที่ 56 การนำเสนอแผนภาพที่เหมาะสมกับขอมูลแบบตางๆ 

 
ภาพที่ 57 เปรียบเทียบความคุมคาเครื่องมือ Analytics และ Business Intelligence 

(ที่มา: Gartner, February 2021) 
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ภาพที่ 58 ตัวอยาง Dashboard  

(ที่มา: www.tableau.com)  
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บทท่ี 7  

แนวทางการพัฒนา Big Data in Action ระยะเวลา 3 ป 
  

 จากผลการศึกษา ที่ปรึกษาไดจัดระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ และการรวบรวมผล

การศึกษาทั ้งดานเทคโนโลยี ดานธุรกิจ ดานการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางองคกร เพื ่อจัดทำ

แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) การพัฒนาระบบคลังขอมูลที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยเบื ้องตนสามารถจัดกลุ มตาม ลักษณะงานและครอบคลุมการดำเนินงานตามกรอบ 

ระยะเวลา 3 ป (ป 2565-2567) แบงเปน 5 แผนงานไดแก 

 กลุมแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย  

 1) แผนงานการบริหารจัดการขอมูล (Data Management : DM) 

 2) แผนงานธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance : DG)  

 3) แผนงานการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics : DA)  

 4) แผนงานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure : IT)  

 5) แผนงานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HR)  

 ในแตละแผนงานจะประกอบดวยโครงการยอย (Projects) ที่จะมีรายละเอียดโครงการโดยยอ และ

งบประมาณที่จะใชในการดำเนินงาน ซึ่งแตละโครงการจะมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่แตกตางกัน และ

ดวยขอจำกัดดานงบประมาณและบุคลากรภาครัฐที่มีจำกัด ดังนั้นทางที่ปรึกษาจึงไดนำแนวคิดวิธีการ

จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการมาดำเนินการในแตละโครงการยอย และสรุป ผลการจัดลำดับ

ความสำคัญของแตละโครงการยอยในแตละชวง เพื่อนำไปใชในการกำหนดกรอบการพัฒนาโครงการให

เกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอียดผล

การศึกษา ดังตอไปนี ้

7.1 การจัดลำดับความสำคัญ 

 การจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ Big Data in Action ของกรมประชาสัมพันธ ตาม

กรอบแผนยุทธศาสตรที่ไดกำหนดไว จะชวยใหกรมประชาสัมพันธ สามารถพิจารณาการวางแผนโครงการ

หรือการ ดำเนินการ เพื่อการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวในอนาคตโดยมีแนวทาง และ

หลักเกณฑในการจัดลำดับ ความสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 แนวทางที่นำมาใชในการจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ คือ เมทริกซ การจัดลำดับ

ความสำคัญ (Prioritization Matrix) ประกอบไปดวย 2 แกนหลัก ซึ่งแสดงถึงหลักเกณฑการจัดลำดับ

ความสำคัญขององคกร 2 หลักเกณฑ ไดแก ความสำคัญเชิงกลยุทธ (แกนตั้ง) และระดับการเปลี่ยนแปลง

ของกระบวนการในการนำแผนงานไปใช (แกนนอน) โดยในแตละแกนมีการกำหนดระดับคะแนน ไดแก 

ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ รวมถึงไดมีการพิจารณาชวงเวลาของการ ดำเนินงานของแผนงาน 
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ไดแก แผนงานเรงรัด แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว ทั้งนี้จากการจัดลำดับความสำคัญของ 

แผนงานตามปจจัยขางตน ทำใหสามารถแบงประเภทของแผนงานที่เกิดขึ้นได 4 ประเภท ภาพที่ 59 ดังนี้ 

 1. แผนงานที่ควรเริ่มดำเนินการทันที (Must Have) : เปนแผนงานที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ ใน

ระดับกลางถึงสูง มีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี ในการนำแผนงานไปใช 

ในระดับตำ่ถึงกลาง และถือเปนแผนงาน ที่ควรเริ่มดำเนินการทันทีหรือในระยะกลาง 

 2. แผนงานที่ควรเริ่มจากโครงการนำรองแลวจึงขยายผลในภายหลัง: เปนแผนงานที่มีความสำคัญ 

เชิงกลยุทธในระดับ กลางถึงสูง และมีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี ในการ

นำ แผนงานไปใชในระดับกลางถึงสูง ถือเปนแผนงานในระยะกลางหรือระยะยาว 

 3. แผนงานที ่สามารถนำมาพิจารณาและดำเนินการได (Good to Have) : เปนแผนงานที่มี

ความสำคัญเชิงกลยุทธในระดับต่ำถึงกลาง และมีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/

เทคโนโลยีในการนำแผนงานไปใชในระดับต่ำถึงกลาง ถือเปนแผนงานที่สามารถดำเนินการไดทันทีหรือใน

ระยะกลาง 

 4. แผนงานที่สามารถพิจารณาเพื่อดำเนินการในภายหลัง : เปนแผนงานที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ 

ในระดับต่ำถึงกลาง และมีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี ในการนำแผนงาน

ไปใชในระดับกลางถึงสูง ถือเปนแผนงานในระยะกลางหรือระยะยาว 

 
ภาพที่ 59 เมทริกซการจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization Matrix) 
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7.2 แผนปฏิบัติการ Big Data in Action 

ตารางที่ 16 แผนการลงทุน แผนงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติ Big Data in Action 

ลำดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ความสำคัญ 
2565 2566 2567 

1 แผนงานการบริหารจัดการขอมูล     

1.1 งานพฒันาระบบพฒันาระบบคลังขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธภาครัฐเชงิรุก (Data Lake) 91.6027 
  

1 

1.2 พัฒนาการใหบริการสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

ผานเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia Over The Top Broadcasting Service)  

54.7244 
  

1 

1.3 งานพฒันาระบบ Open data และการเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ 
  

23.00 4 

2 แผนงานธรรมาภิบาลขอมูล      

2.1 งานยกระดบัมาตรฐานการบริหารจัดการขอมูลแบบครบวงจร 
   

   
- การบริหารจัดการศูนยรวบรวมและวิเคราะหคลังขอมูลขาวสาร พรอมจัดใหมีบุคลากร  

ระบบ เครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ (Data Governance) 

 
17.50 

 
1 

 
- การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขอมูล Data Cleaning, Data Masking, Data Leak Prevention, 

Data Encryption และ Data Life Cycle Management 

  
45.00 2 

3 แผนงานการวิเคราะหขอมูล     

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบประมวลผล ติดตามขอมูลขาวสารในชองทางสื่อออนไลน (Social 

Monitoring) และระบบติดตามขอมูลสื่อสังคมออนไลน 

   
  

- การจัดการขอมูลสื่อออนไลน และขอมูลขาวปลอม 
 

9.00 
 

2 
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ลำดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

ความสำคัญ 
2565 2566 2567 

3.1 - งานพฒันาการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผลดวยปญญาประดิษฐ (Data Mart) 
  

13.00 2  
- งานพฒันาแบบจำลองสำหรับการคาดการณ และสนบัสนุนการตัดสินใจ  

  
18.00 2 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสอบถาม ขอมูลแบบอัตโนมัติ Chatbot  10.00  1 

4 แผนงานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ     

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบบริหารจัดการคลังขอมูลขาวสารในชองทางสื่อออนไลน  

และระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analytic) พรอมงานบริหารจัดการระบบ 

   
  

- งานปรับปรบัปรุงระบบฐานขอมูล 
 

3.00 
 

1 

- งานปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูล 
 

10.00 
 

2 

- งานปรับปรุงสิทธิการประมวลผลแบบโครงสราง และการวิเคราะห 
 

25.00 
 

1 

- งานปรับปรุงระบบ Private Cloud 
 

35.00 
 

1 

- งานดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และความมัน่คงปลอดภัย 

ทางไซเบอร 

 
50.00 

 
2 

4.2 งานปรับปรุง พัฒนาระบบ Backup และการจัดเก็บขอมูลระยะยาว 
  

50.00 3 

5 งานพัฒนาบุคลากร 
   

  

5.1 งานพฒันาบุคลากรดานการจัดการขอมูล 
 

3.00 
 

4 

รวม 146.3271 162.50 149.00   
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7.3 สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติการ Big Data in Action 

 จากแผนปฏิบัติการทั้ง 5 แผนงาน สรุปเปนแผนภาพความเชื่อมโยง แสดงดังภาพที่ 60 

 
ภาพที่ 60 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแยกตามการดำเนินการ 

 โดยรายละเอียดของแตละกลุมแผนปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้  

1. แผนงานการบริหารจัดการขอมูล (Data Management: DM) ดำเนินการพัฒนาระบบ

คลังขอมูล สำหรับจัดเก็บขอมูลขาว สื่อ และระบบฐานขอมูลสวนกลางของกรมประชาสัมพันธ ครอบคลุม

การทำงาน 3 สวนคือ 1) สวนของขอมูลเขา หรือ Data Acquisition 2) ระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ 

หรือ Big Data Management System 3) การนำเขามูลไปใชงาน เชน โดยการแสดงผลทางทัศนภาพ 

(Visualization) เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก การพัฒนาระบบการนำขอมูล

จากแหลงตางๆ เชน การนำขอมูลแบบ Near Real-time หรือการนำขอมูลจาก Social Media เพื่อการ

วิเคราะหในเชิงลึกที่มากยิ่งขึ้น 

2. แผนงานธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance: DG) ดำเนินการพัฒนาธรรมาภิบาล

ขอมูลการบูรณาการขอมูล และการบริหารจัดการขอมูล มีการสรางและกำหนดกระบวนการการจัดการ 

Data Life Cycle แลวปรับเปลี่ยนโครงสรางทางดาน Logical ของกรมประชาสัมพันธ ใหอยูในรูปแบบ Big 

Data Platform โดยสมบูรณ 
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3. แผนงานการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics: DA) ดำเนินการพัฒนาโมเดล หรือ

แบบจำลองเพื่อนำไปสูการใชประกอบการตัดสินใจ ภายใตกระบวนการวิเคราะหขอมูล ตั้งแตการทำความ

เข าใจข อม ูล (Data Understanding) การเตร ียมข อม ูล (Data Preparation) การสร างแบบจำลอง 

(Modeling) และการประเมินผล (Evaluation)  

4. แผนงานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure: IT) ดำเนินการปรับปรุงระบบ

โครงสรางพื้นฐานดานการจัดเก็บขอมูล ใหมีคุณสมบัติรองรับการทำงานที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ  

มีความปลอดภัยเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

ไซเบอร และมีความมั่นคงทางดานขอมูล 

5. แผนงานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development: HR) ดำเนินการพัฒนา 

บุคลากรในสวนของบุคลากรเดิมผานการ Up-skill หรือ Re-skill เพื่อใหตอบโจทยตอยุทธศาสตรการ

เปลี่ยนแปลงของกรมประชาสัมพันธในการบูรณาการขอมูลขนาดใหญ 
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บทท่ี 8 

สรุปผลการดำเนินงาน 

8.1 ขอบเขตงาน 

 ขอบเขตของการดำเนินงานของที่ปรึกษาตองประกอบดวยงาน ดังตอไปนี ้

8.1.1 การศึกษา วิเคราะห และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ  

8.1.2 สัมภาษณผูบริหาร เพื่อรับฟงกรอบแนวคิด วิสัยทัศน ประเด็นหรือโจทยที่ตองการวิเคราะห 

รวมถึงผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของใน สวนงานตางๆ เพื่อรับฟงแนวทางการปฏิบัติงานจากตัวแทน

ผูปฏิบัติงานจากหนวยงานภายในของกรมประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

    8.1.2.1  การประชุมเพ่ืออธิบายระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อันจะเปน 

      แหลงที่มาของการใหขอมูลเพื่อศึกษาประเด็น 

    8.1.2.2  การประชุมกลุมยอยเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหสามารถระบุชนิดของ 

      ขอมูลตนทางในการนำไปสูการวิเคราะห Big Data 

   (1) ขอมูลที่มีอยูแลวและไดทำการวิเคราะหแลว 

   (2) ขอมูลที่มีอยูแลว แตไมเคยนำมาวิเคราะหใด ๆ 

   (3) ขอมูลที่ยังไมเคยเก็บ แตนาจะมีประโยชน 

   (4) ขอมูลจากภายนอกหรือแหลงอื่น ๆ 

8.1.2.3  การประชุมกลุมยอยเพื่อสอบทานขอมูลที่เก็บรวบรวมได 

8.1.3 การศึกษา วิเคราะห ทบทวนและพิจารณามาตรฐาน เทคโนโลยี และซอฟตแวรที่เกี่ยวของ

กับเทคโนโลยี Bigdata  

8.1.4 คัดเลือกความเหมาะสมในการจัดทำ Big Data Ecosystems 

8.1.5 ทำรายงานผลการศึกษา และขอกำหนดทางเทคนิค ประกอบดวย 

    8.1.5.1 ความพรอมของขอมูลภายในองคกรที่สามารถนำมาวเิคราะหได 

   (1) ชนิดของขอมูล (Data Type/Data Structure)  

    (2) ลักษณะการเก็บขอมูล (Personal/Share file/Database หรืออ่ืน ๆ)  

        (3) สิทธิในการเขาถึงขอมูล (Data Authentication) 

    8.1.5.2  ความตองการนำขอมูลจากภายนอกองคกรมารวมวิเคราะหขอมูล 

     8.1.5.3 การจัดลำดับความสำคัญในการนำขอมูลไปวิเคราะหดวย Big Data 

    8.1.5.4  การศึกษาความพรอมทางเทคโนโลยีและคัดเลือกความเหมาะสมในการจัดทำ  

      Big Data Ecosystems และกำหนดสถาปตยกรรม Data Lake Architecture  
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    8.1.5.5  การศึกษาแนวทางการพัฒนาโมเดล การวิเคราะหที่เหมาะสมกับ  

      กรมประชาสัมพันธ 

    8.1.5.6  จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา Big Data in Action 

ระยะเวลา 3 ป 

8.2 การดำเนินโครงการ 

 ที่ปรึกษาไดดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

8.2.1 การศึกษา วิเคราะห และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ  

- ดำเนินการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2565 

- ดำเนินการศึกษาขอมูลธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

- ดำเนินการศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ

วาดวย แนวทางการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,  

- ดำเนินการศึกษาแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2580 และ

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 2 

8.2.2 สัมภาษณผู บริหาร เพื ่อรับฟงกรอบแนวคิด วิสัยทัศน ประเด็นหรือโจทยที ่ตองการ

วิเคราะห รวมถึงผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของใน สวนงานตางๆ เพื่อรับฟงแนวทางการปฏิบัติ 

งานจากตัวแทนผูปฏิบัติงานจากหนวยงานภายในของกรมประชาสัมพันธประกอบดวย 

- ดำเนินการสัมภาษณผานระบบวิดีโอคอนเฟอรเร็น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

    8.2.2.1  การประชุมเพ่ืออธิบายระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อันจะเปน 

      แหลงที่มาของการใหขอมูลเพื่อศึกษาประเด็น 

- ดำเนินการสัมภาษณผานระบบวิดีโอคอนเฟอรเร็น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2564 

    8.2.2.2 การประชุมกลุมยอยเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหสามารถระบุชนิดของ 

ขอมูลตนทางในการนำไปสูการวิเคราะห Big Data 

- ดำเนินการสัมภาษณผานระบบวิดีโอคอนเฟอรเร็น เมื ่อวันที ่ 4 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

    8.2.2.3 การประชุมกลุมยอยเพื่อสอบทานขอมูลที่เก็บรวบรวมได 

- ดำเนินการสัมภาษณผานระบบวิดีโอคอนเฟอรเร็น เมื ่อวันที ่ 4 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 

8.2.3 การศึกษา วิเคราะห ทบทวนและพิจารณามาตรฐาน เทคโนโลยี และซอฟตแวรที่เกี่ยวของ

กับเทคโนโลยี Big Data  
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- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 2 

8.2.4 คัดเลือกความเหมาะสมในการจัดทำ Big Data Ecosystems 

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 2 และ 5 

8.2.5 ทำรายงานผลการศึกษา และขอกำหนดทางเทคนิค ประกอบดวย 

    8.2.5.1  ความพรอมของขอมูลภายในองคกรที่สามารถนำมาวิเคราะหได 

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 2 และ 3 

    8.2.5.2  ความตองการนำขอมูลจากภายนอกองคกรมารวมวิเคราะหขอมูล 

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 4 

      8.2.5.3  การจัดลำดับความสำคัญในการนำขอมูลไปวิเคราะหดวย Big Data 

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 4, 5 และ 6 

     8.2.5.4  การศึกษาความพรอมทางเทคโนโลยีและคัดเลือกความเหมาะสมในการจัดทำ  

      Big Data Ecosystems และกำหนดสถาปตยกรรม Data Lake Architecture  

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 5 

     8.2.5.5  การศึกษาแนวทางการพัฒนาโมเดล การวิเคราะหที่เหมาะสมกับ 

      กรมประชาสัมพันธ 

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 6 

     8.2.5.6  จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา Big Data in Action  

      ระยะเวลา 3 ป 

- ผลการศึกษาปรากฏในบทที่ 7 

8.3 ภาพการประชุม 

 ภาพหนาจอการประชุมระหวางคณะท่ีปรึกษา ผูบริหาร และเจาหนาที่ของกรมที่เกี่ยวของ แสดงดัง

ภาพที่ 61 -63 
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ภาพที่ 61 การประชุมเม่ือวันที่ 5 ก.ค. 2564 

 
ภาพที่ 62 การประชุมเม่ือวันที่ 4 ส.ค. 2564 
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ภาพที่ 63 การนำเสนอผลการศึกษาตามรายงานฉบับกลาง วันที่ 6 ก.ย. 2564 
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ภาคผนวก 

แผนปฏิบัติการ Big Data in Action 
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(ราง) โครงการ “งานพัฒนาระบบ OpenData และการเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ” 

สวนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

(1)  เปาหมาย

......................................................................................................................................................... 

(2)  ประเด็น

........................................................................................................................................................ 

(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) ประเด็น ( ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เปาหมายระดับประเด็น 

(Y2)..................................................................................................................................... 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ

.......................................................................................................................................... 

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1)................................................................................................................................... 

 

 
หมายเหต ุ(ราง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเปนตองมี ปจจัยที่เปนหลักหนึ่งปจจัย 

 

(หลัก)  ชื่อองคประกอบ :           

   ชื่อปจจัย :             

(สนับสนุน ถามี)  ชื่อองคประกอบ :         

               ชื่อปจจัย :           

                       ชื่อองคประกอบ :          

                        ชื่อปจจัย :           

 

 

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 

ขอเสนอโครงการ 
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สวนที่  2  สรุปเนือ้หาสำคัญของโครงการ (X)    : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล  กรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานที่ตองทำหนาที่เปนกระบอกเสียง ใหกับ

ภาครัฐบาล หนวยงานของรัฐ เพื่อใหเกิดนำเขาขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว กรมประชาสัมพันธมี

การวางแนวทางในการเผยแพร เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน 

และภายนอกองคกร เพื ่อประกอบการดำเนินงานตามภารกิจตางๆ ของหนวยงาน รวมทั้ง 

พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให

หนวยงานของรัฐมีการบริหารงาน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบ และชองทางดิจิทัล 

โดยมีการบริหารจัดการ และการบูรณาการขอมูลภาครัฐ และการทำงานใหมีความสอดคลองกัน 

และเชื่อมโยงเขากันอยางมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เก่ียวของกับการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

กรมประชาสัมพันธ จึงมีความจำเปนตองวิเคราะห ออกแบบ ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม

บริการเผยแพร และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานกับระบบงานภายใน และกับหนวยงานภายนอก

ใหเปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) และการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) โดยมุงเนนในการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการใหบริการ และการ

เขาถึงขอมูลที่มีมาตรฐาน ถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล และมีแหลงขอมูลที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 

สามารถเชื่อมโยงขอมูล และเผยแพรขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

2) วัตถุประสงค 

1) วิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงระบบเผยแพร และเชื่อมโยงขอมูลใหเปนไปตามธรรมาภิ

บาลขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

2) เพื่อเชื่อมโยงการเผยแพรขาวสารกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ 

3) เพื่อรวบรวมและติดตามขอมูลที่สะทอนความคิดเห็นจากภาคประชาชนสูภาครัฐบาลใน

รูปแบบที่เหมาะสมสามารถรายงานหรือเชื่อมโยงการทำงานอยางเปนระบบ เพ่ือนำเสนอ

รายงานสารสนเทศตอบสนองตอความตองการของรัฐบาล 

4) เพื่อเปนแหลงขอมูลหนึ่งที่ถูกตอง ครบถวนและทันสมัย เพื่อใชในการวางแผนและตัดสินใจ

ในเชิงนโยบายรวมถึงเปนแหลงอางอิงและบริการประชาชน ตลอดจนชวยผลักดันการสราง

นวัตกรรมและบริการใหมๆเผยแพรสูสังคมและเชิงพาณิชย 

3) เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) เผยแพรขอมูลขาวสารใหภาครัฐ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

เปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูล และมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) เกิดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ  
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution to 

target gap) 

 ……................................................................................................................................................... 

 ผลที่คาดวาจะเกิด  

1) กระบวนการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐ 

2) ธรมมาภิบาลขอมูลในสวนที่เผยแพร และเชื่อมโยงขอมูล 

3) แพลตฟอรมสำหรับการเชื่อมโยงขอมูลของกรมประชาสัมพันธ 

 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

.................................................................................................................................... 

 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับผลประโยชน  

ภาครัฐมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 

 ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ  

ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567 

สวนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ    : M4 - M5 

 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมที ่ 1 : งานพัฒนาระบบ OpenData และการเชื ่อมโยงกับ

หนวยงานตางๆ 

23,000,000 บาท 

รวมวงเงิน 23,000,000 บาท 
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(ราง) โครงการ “งานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลขอมูล 

แบบครบวงจรชีวิต” 

สวนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

(1) เปาหมาย

.................................................................................................................................................... 

(2) ประเด็น

.................................................................................................................................................  

(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) ประเด็น ( ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เปาหมายระดับประเด็น  

(Y2)..................................................................................................................................... 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ

.......................................................................................................................................... 

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1)................................................................................................................................... 

 

 
หมายเหต ุ(ราง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเปนตองมี ปจจัยที่เปนหลักหนึ่งปจจัย 

 

(หลัก)  ชื่อองคประกอบ :           

   ชื่อปจจัย :             

(สนับสนุน ถามี)  ชื่อองคประกอบ :         

               ชื่อปจจัย :           

                       ชื่อองคประกอบ :          

                        ชื่อปจจัย :           

 

ขอเสนอโครงการ 

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
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สวนที่  2  สรุปเนือ้หาสำคัญของโครงการ (X)    : M2 – M3 

 

1) หลักการและเหตุผล  ประเทศไทยมีสัญญาณของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับ

ทิศทางของโลก โดยเฉพาะ อยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารที่แปรผันโดยตรงกับปจจัย

ทางดานสังคมและเศรษฐกิจเปนสำคัญ และการนำขอมูลมาใชในการทำนโยบาย และเพื่อรองรับ

แผนยุทธศาสตรดานขอมูลของประเทศ ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ จำเปนตองมีการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการขอมูลที่มี ความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นำไปสูการ

วิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพื่อการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ มีการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการ สาธารณะตั้งแตตนจนจบกระบวนการ ดังนั้น

แผนงานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลขอมูลแบบ ครบวงจรชีวิตจึงมีความจำเปน

อยางยิ่ง การบริหารจัดการและการดูแลขอมูลที่มีมาตรฐานจะสามารถแกปญหา ที่หลาย ๆ 

องคกรเผชิญอยู เชน สภาพของแหลงขอมูลปจจุบันไมสมบูรณ มีการจัดเก็บขอมูลซำ้ซอน ขอมูล

ไมเปนปจจุบันและไมตอเนื่อง ขอมูลอยูในรปูแบบที่นำไปใชตอยาก ไมมีมาตรฐานในการเชื่อมโยง

ขอมูล การจัดเก็บขอมูลยังกระจัดกระจาย ยังไมไดนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาบริหารขอมูลเพื่อ

แกไขปญหาเหลานี้ และไมมีแพลตฟอรมกลางสำหรับแบงปนขอมูล ขาดแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ

เพียงแหลงเดียว 

องคกรภาครัฐสวนใหญยังไมมีความพรอมเรื่องความปลอดภัยของขอมูลและการดูแล

ขอมูลสวนบุคคล ดังนั้นตองมีการกำหนดขอบเขตและแผนการปองกันขอมูลสำคัญของกรม

ประชาสัมพันธ เชน ขอมูลการประชุมของคณะกรรมการที่สำคัญ ขอมูลที่มีความสัมพันธตอความ

มั่นคงของประเทศ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลไมใหรั่วไหล ออกจากสำนักงานฯ จากชองทางตางๆ 

ทั้งนี้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ไดมีสวนหนึ่งที่

กำหนดใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำ Data Governance จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ 

กรมประชาสัมพันธตองดำเนินการเดี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลขอมูล ซึ่งจะเปนแนวทางใหกรม

ประชาสัมพันธ นำไปปรับใชใหเขากับลักษณะเฉพาะหนวยงานเพื่อใหสามารถปรับตัวตามบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง คัดเลือกชุดขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดทำเปนชุด

ขอมูลเปดของกรมประชาสัมพันธ แสดงความโปรงใสในการทำงาน และใหผูที่สนใจนำเอาขอมูล

ไปใชประโยชนตอไป 
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2) วัตถุประสงค 

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาบริหารจัดการทะเบียนขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ (Central 

Data Registry) ใหเปนระบบและเปนปจจุบัน และการกำหนดชั้นความลับขอมูลที่ชัดเจน 

รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาชวยใหสืบคน ไดงาย และสนับสนุนการจัดการขอมูลเพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ 

2) เพื่อจัดตั้งโครงสรางการกำกับดูแลการปองกันการรั่วไหลขอมูลสำคัญตามมาตรฐานสากล 

และการจัดทำกรอบการควบคุมดูแลและบริหารจัดการระบบการปองกันการรั่วไหลขอมูล

สำคัญสำหรับ ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ 

3) เพื่อจัดตั้งและบังคับใชกระบวนการตาง ๆ ในการกำกับดูแลการปองกันการรั่วไหลขอมูล

สำคัญ โดยสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบ มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

4) เพื่อจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพขอมูล และบริหารจัดการขอมูลแบบอัตโนมัติ หรือ

กึ่งอัตโนมัติ  

3) เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) มีการลงทะเบียนขอมูลสื่อ ขาวสาร ทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ 

2) มีกรอกบกระบวนการ/วิธีปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ครบวงจร 

3) มีการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงขอมูลสำคัญรั่วไหล 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) มีบัญชีขอมูล การกำหนดนิยาม การกำกับดูแลขอมูลที่ครบถวน และสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 

2) มีความปลอดภัย และมีการควบคุมการเขาถึงตามมาตรฐานสากล 

3) มีกระบวนการทำงานที่มีความปลอดภัย และผูปฏิบัติงานยังคงทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution to 

target gap) 

 ……................................................................................................................................................... 

 ผลที่คาดวาจะเกิด  

1) แผนในการดูแลขอมูล รองรับการจัดทำบัญชีขอมูล นิยามขอมูล การกำกับดูแลขอมูล 

รวมถงึการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ 

2) การออกแบบ ที่ตองคำนึงถึงความปลอดภัย การรักษาชั้นความลับ สำหรับการปฏิบัติงาน

ของกรมประชาสัมพันธ 
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 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1) ระบบธรรมาภิบาลขอมูลของกรมประชาสัมพันธ 

2) ระบบการจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ขอมูลมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และมีความปลอดภัย 

 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับผลประโยชน 

 กรมประชาสัมพันธ 

 ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ 

  ต.ค. 65 ถึง กันยา 67  

สวนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ    : M4 - M5 

 

กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

2566 2567 

กิจกรรมท่ี 1 : การบริหารจัดการศูนยรวบรวมและ

วิเคราะหคลังขอมูลขาวสาร พรอมจัดใหมีบุคลากร 

ระบบ เครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ (Data 

Governance) 

17,500,000 บาท  

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขอมูล 

Data Cleaning, Data Masking, Data Leak 

Prevention, Data Encryption และ Data Life 

Cycle Management 

 45,000,000 บาท 

รวมวงเงิน 62,500,000 บาท 

 
หมายเหต ุ  ใชสำหรับการเตรียมขอมูลขอเสนอโครงการสำคัญประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เพ่ือนำเขาขอมูลโครงการสำคัญในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตอไป 
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(ราง) โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบประมวลผล  

ติดตามขอมูลขาวสารในชองทางสื่อออนไลน (Social Monitoring)  

และระบบติดตามขอมูลสื่อสังคมออนไลน” 

สวนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

(1) เปาหมาย

.................................................................................................................................................... 

(2) ประเด็น

.................................................................................................................................................  

(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) ประเด็น ( ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เปาหมายระดับประเด็น 

(Y2)..................................................................................................................................... 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ

.......................................................................................................................................... 

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1)................................................................................................................................... 

 

 
หมายเหต ุ(ราง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเปนตองม ีปจจัยที่เปนหลักหนึ่งปจจัย 

 

(หลัก)  ชื่อองคประกอบ :           

   ชื่อปจจัย :             

(สนับสนุน ถามี)  ชื่อองคประกอบ :         

               ชื่อปจจัย :           

                       ชื่อองคประกอบ :          

                        ชื่อปจจัย :           
 

ขอเสนอโครงการ 

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
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สวนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)   : M2 – M3 

 

1) หลักการและเหตุผล  ยุคดิจิทัลในปจจุบัน เรื่องขอมูลนั้นเปนเรื่องใกลตัวมากและเปนสิ่งจำเปน

ที่สุดที่ใชในการตัดสินใจ เชน ระบบรายงานสำหรับธุรกิจสรางมาจากผลการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน โดยเนนไปที่การเลาเรื่อง เลาในสิ่งทีเ่กิดข้ึนในชวงที่ผานมาจากการใชขอมูลเปนสิ่งอางอิง 

และผานการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เขามาเปลี่ยน

ผานการทำงานดานขอมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ กอใหเกิดความทาทายสำหรับองคกร 

โดยเฉพาะผู บริหารในการมองภาพรวม ทำความเขาใจ และวิเคราะห ขอมูลผานเครื ่องมือ

วิเคราะหขอมูลแบบเดิม 

ในปจจุบันแนวคิดการใชขอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร โดยเฉพาะสำหรับกรม

ประชาสัมพันธที่ทำหนาที่ดูแลขอมูลดานสื่อ ซึ่งขอมูลขาวสารจากชองทางสื่อออนไลน (Social 

Monitoring) จ ึงมีความสำคัญตอการขับเคลื ่อนองคกรตามนโยบายของประเทศ ดังนั้น 

เทคโนโลยีในการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลจึงเปนหัวใจสำคัญในการผลักดันองคกรดังนั้นกรม

ประชาสัมพันธ จึงมีความจำเปนที่ตองเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย พรอมทั้งอบรมเพื่อชวยยกระดับ

การทำงานของพนักงานใหใชประโยชนจากขอมูลที่รับผิดชอบไดเต็มศักยภาพ และสามารถ

แบงปนผลการวิเคราะหทั ้งภายในและภายนอกองคกรผานการใชเครื ่องมือที ่ทันสมัย เมื่อ

พนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห การใชขอมูลเพื่อเปนประโยชนในงานเทากับวา 

ชวยเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแขงขันในธุรกิจใหกับองคกรไปดวย หลักการพื้นฐาน

ของแนวคิด การใชขอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร คือ การสรางนิสัยในการตั้งคำถามใหเกิด

ขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไมวาแผนกหรือฝายใด ซึ่งเปนขั้นตอนที่สำคัญและทาทายที่สุด 

นอกจากนี ้การนำขอมูลมหาศาลไปใชงานรวมกับ Data Analytics เพื ่อสรางการ

วิเคราะหและ แบบจำลองทำนายสถานการณในอนาคตที่มีความแมนยำและประสิทธิภาพสำหรับ

กระบวนการวิเคราะห ซึ่งเปนตัวนำคุณคามาสูขอมูลเหลานั้นใหกับกรมฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญในการผลักดันใหสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย ไดแก กระบวนการ

เตรียมประมวลผลขอมูลและสารสนเทศ (Data Pre-processing) ภายใน ซึ่งเปนไปตาม หลักการ

ธุรกิจ (Business Principle) ตามสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ซึ่งกำหนด

ไววา “การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่มีความถูกตอง” ซึ่งมุงหมายใหกระบวนการเตรียม

ขอมูลกอนการ ประมวลผลตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถของกรมประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิผลนั้น จึงมีความจำเปนตองมีการระบุและ วิเคราะหกระบวนการเตรียมขอมูลกอนการ

ประมวลผล จัดเตรียมลักษณะเดน (Feature) ของขอมูล เมตาดาตา (Metadata) ซึ่งประกอบไป
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ดวยคำอธิบาย ปายกำกับ สถิติตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูล จากนั้น พัฒนา ระบบปญญาประดิษฐขึ้น 

เพื่อสนับสนุนใหกระบวนการจัดเตรียมสามารถดำเนินการไดแบบอัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ อีก

ทั้งยังรวมถึงการอธิบายกลไกของปญญาประดิษฐที ่ถูกสรางขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่เกี ่ยวของ 

สามารถปรับแกระบบไดในภายหลังอีกดวย โดยระบบดังกลาวจะถูกพัฒนาขึ้นใหกลายเปน

คลังขอมูลสถิติ และคลังขอมูลสื่อ ทั้งใน ลักษณะคลังสวนยอย (Datamart) และคลังขอมูลรวม 

(Data Warehouse) รวมถึงตองมีการจัดหาและพัฒนา ระบบการเตรียมขอมูลกอนการ

ประมวลผลสำหรับขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการ  

2) วัตถุประสงค 

1) เพื่อมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธภาครัฐเชิงรุก ปองกันการบิดเบือน

ขาวสารภาครัฐ เผยแพรขอมูลขาวสารที่มีเนื้อหาถูกตองครบถวนไปยังภาคประชาชน อันทำ

ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน นำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีเอกภาพ ลดชองวาง ไดโดยเร็ว 

2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของระบบคลังขอมูลขาวฯ ซึ่งมาจากแหลงขอมูลของ

ภาครัฐ หนวยงานตาง ๆ ภายใตการกำกับของรัฐ ขอมูลในสังคมโซเซียล ขอมูลขาวประเทศ

ไทยในตางประเทศ เพื่อพัฒนาโมเดลการทำนายขาว Data Scientist ตามรูปแบบตางๆ โดย

นำปญญาประดิษฐ (AI) มาชวยในการสรุปผลการวิเคราะหและนำเสนอขอมูลที่จำเปนและ

สำคัญในแบบการทำสรุป การจัดทำรายงานตามความตองการของผูบริหารหรือรัฐบาล เพื่อ

ชวยในการตัดสินใจวิเคราะห วางแผน กำหนดกลยุทธ ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและสามารถ

คาดการณ (Information Analysis and Fake News) ได 

3) เพื่อเปนแหลงขอมูลหนึ่งที่ถูกตอง ครบถวนและทันสมัย เพื่อใชในการวางแผนและตัดสินใจ

ในเชิงนโยบายรวมถึงเปนแหลงอางอิงและบริการประชาชน ตลอดจนชวยผลักดันการสราง

นวัตกรรมและบริการใหมๆเผยแพรสูสังคมและเชิงพาณิชย 

4) เพื่อใหมีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งทำ

การพัฒนาบุคลากรและเครือขายผู ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหสามารถ

ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหเนื้อหา บริหารขอมูล และดำเนินการประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆที่เก่ียวของรวมไปถึงประชาชนผูรับบริการ  

3) เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) มีระบบการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผลที่ใชปญญาประดิษฐ ที่รองรับการจัดเก็บ

ขอมูล และการเตรียมขอมูล 

2) มีเครื ่องมือการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก การสรางแบบจำลองเชิงสถิติ และ Artificial 

Intelligence 
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3) มคีลังขอมูลสถิติของขอมูลภายในระบบ 

4) มรีะบบปญญาประดิษฐสำหรับการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผลแบบอัตโนมัติหรือ 

กึ่งอัตโนมัติที่สามารถอธิบายกลไกภายในได 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) มคีวามเชื่อมั่นในคุณภาพขอมูลที่จะนำไปวิเคราะหภายในกรมประชาสัมพันธ 

2) มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางแบบจำลองทำนายสถานการณเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution to 

target gap) 

 …….................................................................................................................................................. 

 ผลที่คาดวาจะเกิด  

1) ระบบปญญาประดิษฐสำหรับการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผลแบบกึ่งอัตโนมัติที่

สามารถอธิบายกลไกภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีคลังขอมูล Datamart ของกรมประชาสัมพันธ 

3) มีระบบการเตรียมขอมูลในลักษณะ Time Series หรือดีกวา 

4) มีความพรอมในงานดาน Data Analytics เพื่อใชในการสรางแบบจำลอง สนับสนุนการ

ดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ 

 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1) กระบวนการเตรียมขอมูลที่นำไปตอยอดได 

2) มีการใชขอมูลในการวิเคราะหเชิงลึกอยางกวางขวางในองคกร 

 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับผลประโยชน 

 กรมประชาสัมพันธ 

 ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ 

  ต.ค. 65 ถึง กันยา 67  
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สวนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ     : M4 - M5 
 

กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

2566 2567 

กิจกรรมท่ี 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบ

ประมวลผล ติดตามขอมูลขาวสารในชองทางสื่อออนไลน 

(Social Monitoring) และระบบติดตามขอมูลสื่อสังคม

ออนไลน 

17,500,000 บาท  

กิจกรรมยอยท่ี 1.1: การจัดการขอมูลสื่อออนไลน และขอมูล

ขาวปลอม 

9,000,000 บาท  

กิจกรรมยอยท่ี 1.2: งานพัฒนาการเตรียมขอมูลกอนการ

ประมวลผลดวยปญญาประดิษฐ (Data Mart) 

 13,000,000 บาท 

กิจกรรมยอยท่ี 1.3: งานพัฒนาแบบจำลองสำหรับการ

คาดการณ และสนับสนุนการตัดสินใจ 

 18,000,000 บาท 

รวมวงเงิน 40,000,000 บาท 
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(ราง) โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบประมวลผล  

ติดตามขอมูลขาวสารในชองทางสื่อออนไลน (Social Monitoring)  

และระบบติดตามขอมูลสื่อสังคมออนไลน” 

สวนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดาน ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

(1) เปาหมาย

.................................................................................................................................................... 

(2) ประเด็น

.................................................................................................................................................  

(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) ประเด็น ( ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เปาหมายระดับประเด็น 

(Y2)..................................................................................................................................... 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ

.......................................................................................................................................... 

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1)................................................................................................................................... 

 

 
หมายเหต ุ(ราง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเปนตองมี ปจจัยที่เปนหลักหนึ่งปจจัย 

 

(หลัก)  ชื่อองคประกอบ :           

   ชื่อปจจัย :             

(สนับสนุน ถามี)  ชื่อองคประกอบ :         

               ชื่อปจจัย :           

                       ชื่อองคประกอบ :          

                        ชื่อปจจัย :           

ขอเสนอโครงการ 

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
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สวนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)   : M2 – M3 

 

1) หลักการและเหตุผล  ยุคดิจิทัลในปจจุบัน เรื่องขอมูลนั้นเปนเรื่องใกลตัวมากและเปนสิ่งจำเปน

ที่สุดที่ใชในการตัดสินใจ เชน ระบบรายงานสำหรับธุรกิจสรางมาจากผลการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน โดยเนนไปที่การเลาเรื่อง เลาในสิ่งทีเ่กิดข้ึนในชวงที่ผานมาจากการใชขอมูลเปนสิ่งอางอิง 

และผานการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เขามาเปลี่ยน

ผานการทำงานดานขอมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ กอใหเกิดความทาทายสำหรับองคกร 

โดยเฉพาะผู บริหารในการมองภาพรวม ทำความเขาใจ และวิเคราะห ขอมูลผานเครื ่องมือ

วิเคราะหขอมูลแบบเดิม 

ในปจจุบันแนวคิดการใชขอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร โดยเฉพาะสำหรับกรม

ประชาสัมพันธที่ทำหนาที่ดูแลขอมูลดานสื่อ ซึ่งขอมูลขาวสารจากชองทางสื่อออนไลน (Social 

Monitoring) จ ึงมีความสำคัญตอการขับเคลื ่อนองคกรตามนโยบายของประเทศ ดังนั้น 

เทคโนโลยีในการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลจึงเปนหัวใจสำคัญในการผลักดันองคกรดังนั้นกรม

ประชาสัมพันธ จึงมีความจำเปนที่ตองเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย พรอมทั้งอบรมเพื่อชวยยกระดับ

การทำงานของพนักงานใหใชประโยชนจากขอมูลที่รับผิดชอบไดเต็มศักยภาพ และสามารถ

แบงปนผลการวิเคราะหทั ้งภายในและภายนอกองคกรผานการใชเครื ่องมือที ่ทันสมัย เมื่อ

พนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห การใชขอมูลเพื่อเปนประโยชนในงานเทากับวา 

ชวยเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแขงขันในธุรกิจใหกับองคกรไปดวย หลักการพื้นฐาน

ของแนวคิด การใชขอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร คือ การสรางนิสัยในการตั้งคำถามใหเกิด

ขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไมวาแผนกหรือฝายใด ซึ่งเปนขั้นตอนที่สำคัญและทาทายที่สุด 

นอกจากนี ้การนำขอมูลมหาศาลไปใชงานรวมกับ Data Analytics เพื ่อสรางการ

วิเคราะหและ แบบจำลองทำนายสถานการณในอนาคตที่มีความแมนยำและประสิทธิภาพสำหรับ

กระบวนการวิเคราะห ซึ่งเปนตัวนำคุณคามาสูขอมูลเหลานั้นใหกับกรมฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญในการผลักดันใหสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย ไดแก กระบวนการ

เตรียมประมวลผลขอมูลและสารสนเทศ (Data Pre-processing) ภายใน ซึ่งเปนไปตาม หลักการ

ธุรกิจ (Business Principle) ตามสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ซึ่งกำหนด

ไววา “การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่มีความถูกตอง” ซึ่งมุงหมายใหกระบวนการเตรียม

ขอมูลกอนการ ประมวลผลตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถของกรมประชาสัมพันธ การวิเคราะหถึงความถูกตอง

แมนยำ ถูกตองมีความสำคัญอยางมากในการนำเสนอ และเผยแพร โดยเฉพาะขอมูลที่เปนขอมูล

ของภาครัฐอีกทั้งกรมประชาสัมพันธมีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารถูกตอง จึงตองมีเครื่องมือที่
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วิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งกรมประชาสัมพันธ ยังมีพันธะกิจที่หนาที่ใหคำตอบ ขอมูล

ที่ถูกตองกับประชาชน จึงเพิ่มชองทางใหประชาชนติดตอทาง ChatBot เพื่อใหประชาชนเขาถึง

งายขึ้น ในขั้นตน มีแนวทางที่กรมประชาสัมพันธที่จะพัฒนา Chat Bot สอบถามในเรื่องพันธะกิจ

ของกรมประชาสัมพันธ   

2) วัตถุประสงค 

1) เพื่อมีเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธภาครัฐเชิงรุก เผยแพรขอมูลขาวสารที่

มีเนื้อหาถูกตองครบถวนไปยังภาคประชาชน  

2) เพื่อพัฒนาระบบ Chatbot เพิ่มชองทางใหประชาชนติดตอสอบถาม 

3) เพื่อรวบรวมและติดตามขอมูลที่สะทอนความคิดเห็นจากภาคประชาชนสูภาครัฐบาลใน

รูปแบบที่เหมาะสมสามารถรายงานหรือเชื่อมโยงการทำงานอยางเปนระบบ เพ่ือนำเสนอ

รายงานสารสนเทศตอบสนองตอความตองการของรัฐบาล 

3) เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) มรีะบบการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผลที่ใชปญญาประดิษฐ ที่รองรับการจัดเก็บ

ขอมูล และการเตรียมขอมูล สำหรับการบริหารจัดการคลังขอมูลคำถาม สำหรับระบบ 

Chatbot 

2) มรีะบบ Chatbot สำหรับการใหขอมูล และตอบขอซักถาม 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) มคีวามถูกตองแมนยำ ในการนำเสนอขอมูล 

2) ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution to 

target gap) 

 ……................................................................................................................................................... 

 ผลที่คาดวาจะเกิด  

1) ระบบปญญาประดิษฐสำหรับการเตรียมขอมูลกอนการประมวลผลแบบกึ่งอัตโนมัต ิของ

ชุดคำถามที่สามารถอธิบายกลไก คำถามภาษาไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีคลังขอมูลคำถามภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเปน Datamart ของกรม

ประชาสัมพันธ 

3) มีระบบการเตรียมขอมูลสำหรับการทำโมเดลเชิงลึกในการตอบขอ ซักถามตางๆ 

 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1) กระบวนการเตรียมขอมูลที่นำไปตอยอดได 
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2) มีการใชระบบผานชองทางตางๆของกรมประชาสัมพันธทั้งระบบ Web, Messenger, 

หรือ Line 

 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับผลประโยชน 

   กรมประชาสัมพันธ 

 ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ 

   ต.ค. 65 ถึง กันยา 66 

สวนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ    : M4 - M5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสอบถาม 

ขอมูลแบบอัตโนมัติ Chatbot 

10,000,000 บาท 

รวมวงเงิน 10,000,000 บาท 
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(ราง) โครงการ “งานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ” 

สวนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ                    : M1 

 

(หลัก) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดาน ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

(1) เปาหมาย

.................................................................................................................................................... 

(2) ประเด็น

.................................................................................................................................................  

(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) ประเด็น ( ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เปาหมายระดับประเด็น 

(Y2)..................................................................................................................................... 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ

.......................................................................................................................................... 

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1)................................................................................................................................... 
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(หลัก)  ชื่อองคประกอบ :           

   ชื่อปจจัย :             

(สนับสนุน ถามี)  ชื่อองคประกอบ :         

               ชื่อปจจัย :           

                       ชื่อองคประกอบ :          

                        ชื่อปจจัย :           
 

 

 

ขอเสนอโครงการ 

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
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สวนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)  : M2 – M3 

 

1) หลักการและเหตุผล  ตามที่กรมประชาสัมพันธไดมีนโยบายการปรับกลยุทธการเปลี่ยนแปลง

แพลตฟอรมเดิมที่มีการใชงานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณขนาดใหญ ใหสามารถ

พัฒนาและยายมาใชงานลักษณะที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtualization) หรือ 

Private Cloud ใหมีประสิทธิภาพและเปนการใชงานทรัพยากรใหคุมคาตามหลักทฤษฎี CapEx 

และ OpEx  แตดวยเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งทำให การนำมาใชเทคโนโลยีไดมี

การพัฒนาแบบฟอรมใหมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยอยู ตลอดเวลา สงผลให

ทรัพยากรในปจจุบันไมเพียงพอตอการใชงาน และไมรองรับกับเทคโนโลยีในปจจุบัน ตลอดจน 

พ.ร.บ. การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ไดมีสวนหนึ ่งที่

กำหนดใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำ Data Governance จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ 

กรมประชาสัมพันธตองดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐจะเปนแนวทางใหกรม

ประชาสัมพันธ นำไปปรับใชใหเขากับลักษณะเฉพาะหนวยงานเพื่อใหสามารถปรับตัวตามบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง คัดเลือกชุดขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดทำเปนชุด

ขอมูลเปดของกรมประชาสัมพันธ แสดงความโปรงใสในการทำงาน และใหผูที่สนใจนำเอาขอมูล

ไปใชประโยชนตอไป  

ดังนั้นการปรับปรุงระบบทรัพยากรพื้นฐานอันไดแก คอมพิวเตอรแมขาย ระบบจัดเก็บ

ขอมูล ระบบฐานขอมูล จำเปนตองไดรับการปรับปรุงใหความทันสมัย รองรับการประมวลผล

ขอมูลทั้งแบบ Data warehouse, Data Lake, ETL และ Opendata ได ตลอดจนการปรับปรุง

ระบบคลังจัดเก็บขอมูล และระบบฐานขอมูลใหรองรับการทำงานในสวนของธรรมาภิบาลขอมูล 

รองรับการบริหารจัดการวงจรชีวิตของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามพระราช 

บัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

2) วัตถุประสงค 

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการบริหารจัดการ และการ

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญของกรมประชาสัมพันธ 

2) เพื่อจัดหา และปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ของ

ขอมูลสารสนเทศเพื่อใชเปนโครงสรางพื้นฐานของกรมประชาสัมพันธ 

3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธเชิงรุก สําหรับศูนยกลาง

ประมวลผล รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหเนื้อหาและขอมูล  และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

จัดเก็บคลังขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลของภาครัฐ หนวยงานตาง ๆ ภายใตการกำกับของ

รัฐ ขอมูลในสังคมโซเซียล ขอมูลขาวประเทศไทยในตางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและ

เชื่อมโยงขอมูลขาวสารแกหนวยงานที่เก่ียวของ 



รายงานฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

งานจางที่ปรึกษา วิเคราะหและจัดทำแนวทางดำเนินการปรับปรุงและบูรณาการ 

ระบบฐานขอมูลดานขาวสาร สื่อ และฐานขอมูลกลางของกรมประชาสัมพันธ 

สำนักงานศูนยวจิัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  163 

4) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลระยะยาว สำหรับบันทึกขอมูลภาพ วิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ ไฟล และ

ระบบฐานขอมูล ของกรมประชาสัมพันธ 

3) เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) มโีครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกรมประชาสัมพันธ ที่สนับสนุนการ

ประมวลผลหลากหลายรูปแบบอาทิ Data Warehouse, Data Lake และ ETL เพื่อการ

วิเคราะห เพื่อสื่อสารใหกับประชาชน และสามารถนำไปใชประโยชน 

2) มีระบบเครื่องมือ และชองทางการเขาถึงขอมูลที่มีความปลอดภัย เปนไปตามพระราช 

บัญญัติ 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) มีทรัพยากรที่เพียงพอ และสามารถประมวลผลขอมูล ตลอดจนนำไปใชประโยชนได 

 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution to 

target gap) 

 ……................................................................................................................................................... 

 ผลที่คาดวาจะเกิด  

1) โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ เพื่อการประมวลผล

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) โครงสรางพื้นฐานมีความปลอดภัย เปนไปตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร และมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 

3) มีระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1) มีทรัพยากรที่สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) มีความมั่นคงในการสำรองขอมูล และจัดเก็บขอมูลระยะยาว 

3) มีความปลอดภัย เปนไปตามพระราชบัญญัติ 

 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับผลประโยชน 

กรมประชาสัมพันธ 

 ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ 

 ต.ค. 65 ถึง กันยา 67  
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สวนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4 - M5 
 

กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

2566 2567 

กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบบริหาร

จัดการคลังขอมูลขาวสารในชองทางสื่อออนไลน และระบบ

วิเคราะหขอมูล (Data Analytic) พรอมงานบริหารจัดการ

ระบบ 

  

กิจกรรมยอยที่ 1.1 : งานปรับปรับปรุงระบบฐานขอมูล 3,000,000 บาท  

กิจกรรมยอยที่ 1.2 : งานปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูล 10,000,000 บาท  

กิจกรรมยอยที่ 1.3 : งานปรับปรุงสิทธิการประมวลผล 

แบบโครงสราง และการวิเคราะห 

25,000,000 บาท  

กิจกรรมยอยที่ 1.4 : งานปรับปรุงระบบ Private Cloud 35,000,000 บาท  

กิจกรรมยอยที่ 1.5 : งานดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซ

เบอร 

50,000,000 บาท  

กิจกรรมที่ 2: งานปรับปรุง พัฒนาระบบ Backup และการ

จัดเก็บขอมูลระยะยาว 

 50,000,000 บาท 

รวมวงเงิน 173,000,000 บาท 
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(ราง) โครงการ “งานพัฒนาบุคลลากรดานการจัดการขอมูล” 

สวนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ                    : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

(1) เปาหมาย

.................................................................................................................................................... 

(2) ประเด็น

.................................................................................................................................................  

(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) ประเด็น ( ) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เปาหมายระดับประเด็น 

(Y2)..................................................................................................................................... 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ

.......................................................................................................................................... 

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย 

(Y1)................................................................................................................................... 

 

 
หมายเหต ุ(ราง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเปนตองมี ปจจัยที่เปนหลักหนึ่งปจจัย 

 

(หลัก)  ชื่อองคประกอบ :           

   ชื่อปจจัย :             

(สนับสนุน ถามี)  ชื่อองคประกอบ :         

               ชื่อปจจัย :           

                       ชื่อองคประกอบ :          

                        ชื่อปจจัย :           
 

 

 

 

ขอเสนอโครงการ 

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
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สวนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)  : M2 – M3 

 

1) หลักการและเหตุผล   

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสำคัญของรัฐบาล เพื่อ

เพิ่มศักยภาพ ทางการแขงขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเปนประเด็นนโยบายที่กระทรวง

ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ และสังคมไดนำมากำหนดเปนหนึ ่งใน 6 ยุทธศาสตรการขับเคลื ่อน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ระยะ 20 ป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยไปสู “ดิจิทัลไทย

แลนด” หรือประเทศไทยที่สามารถสรางสรรคและ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็ม

ศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรมขอมูล ทุนมนุษยและทรัพยากรอื่นใด เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ในปจจุบันบุคลากรยังขาดองคความรูเกี่ยวกับแนวโนมดานเทคโนโลยี และขาดทักษะใน

การเลือกใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสม เพื ่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจ ิทัลมาปรับเปลี ่ยน

กระบวนการทำงานและการใหบริการแกประชาชน คณะรัฐมนตรีกำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมในสวนของการพัฒนากำลังคน ใหมีความพรอมไวใน “ยุทธศาสตรที่ 5 การ

พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” กำหนดแผนงานที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนากำลังคน 3 กลุม ไดแก การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกบุคลากร ในตลาดแรงงานรวมถึง

บุคลากรภาครัฐ การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่รองรับเทคโนโลยีใหม ในอนาคต 

ใหกับบุคลากรในสายวิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของรัฐ ใหมี

ความเขาใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององคกร 

ที่สอดคลองกับสถาปตยกรรมองคกรของหนวยงาน 

จากผลการศึกษาแผนพัฒนาบุคลากร ของกรมประชาสัมพันธ พบวา การพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะ อาชีพ

ใหม เพื่อตอบสนองลักษณะงานที่เปลี่ยนไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาระบบขอมูลขนาด

ใหญ (Big Data) มีความจำเปนตองใชบุคลากรที่มีทักษะที่แตกตางไปจากงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที ่เคย ดำเนินงานมากอนหนานี ้ ยกตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data 

Scientist) วิศวกรขอมูล (Data Engineer) นักวิเคราะหเชิงลึก (Data Analyst) นักกลยุทธขอมูล 

(Data Strategy) เปนตน เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใตโครงสรางองคกรสำหรับกรม

ประชาสัมพันธ 
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2) วัตถุประสงค 

1) เพื่อเตรียมความพรอม พัฒนาทักษะ และถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรภายในกรม

ประชาสัมพันธในการรองรับการดำเนินงานดานขอมูลของกรมประชาสัมพันธตอไปในอนาคต 

2) พัฒนาทักษะของบุคลากรในสวนที่เก่ียวของ ใหมีทักษะในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เก่ียวของกับขอมูล 

3) เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ (Up-skills) ที่มีคุณสมบัติครบถวน และตรงตามความ

ตองการของกรมประชาสัมพันธ 

2) บุคลากรมีการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skills) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินงาน ตรง

ตามความตองการของกรมประชาสัมพันธ 

 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) ถายทอดองคความรู พัฒนาทักษะใหแกบุคลากรในกรมประชาสัมพันธ เพื่อรองรับงานใน

อนาคต 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution to 

target gap) 

 ……................................................................................................................................................... 

 ผลที่คาดวาจะเกิด  

1) สามารถขับเคลื่อน และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ

ตามเปาหมายที่วางไว 

2) สามารถเตรียมความพรอมของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1) บุคลากรมีทักษะที่เพิ่มขึ้น สอดคลองกับการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ 

2) บุคลากรมีการตระหนักรูถึงความสำคัญของการจัดการความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 

 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับผลประโยชน 

กรมประชาสัมพันธ 

 ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ 

 ต.ค. 65 ถึง กันยา 66 
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สวนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 – M5 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 : งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดการขอมูล 3,000,000 บาท 

รวมวงเงิน 3,000,000 บาท 
 

 

 
 




