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The world’s most valuable resource is no longer oil, but data



ปริมำณกำรใช้ SOCIAL ต่ำงๆ ใน 1 นำที
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EVOLUTION OF DATA-DRIVEN & DECISION MAKING
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ค ำจ ำกัดควำมของ Big Data
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ข้อมูลที่มีปริมาณ มหำศำล
อยู่ในรูปแบบท่ี หลำกหลำย และ

เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว

+ VOLUME

+ VARIETY 

+ VELOCITY

...สามารถน ามาใช้วิเคราะห์สังเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจวางแผน

ขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน อย่ำงอัจฉริยะ
...และตอบสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชำชน อย่ำงรวดเร็ว ตรงจุด และยั่งยืน    

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Openness & Accountability)
• ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการท างานของภาครัฐ (Efficiency & Transparency)
• สนับสนุนนโยบายการท างานในเชิงรุกที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result-Oriented Proactivity)
• ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชน (Citizen Centricity)
• ส่งเสริมการให้บริการประชาชน (Service Excellence)

Big Data ส ำคัญอย่ำงไรส ำหรับภำครัฐ



BIG DATA 3V
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ตัวอย่ำงกำรใช้งำน BIG DATA ในต่ำงประเทศ 1/2
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เกำหลีใต้

ใช้ Big Data เพื่อแนะน าการเพิ่ม/ย้ายจุดจอดรถ
ประจ าทาง ให้เหมาะสมตามสภาพของเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลที่ได้จำกระบบคือ
• พื้นที่ท่ีรถประจ าทางเข้าไม่ถึง
• ข้อมูลการใช้รถประจ าทาง

ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
• ข้อมูลพิกัดผู้เดินทางจากโทรศัพท์มือถือ
• ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต
• ข้อมูลจากบัตรโดยสารรถประจ าทาง
• ข้อมูลจาก Social Network



ตัวอย่ำงกำรใช้งำน BIG DATA ในต่ำงประเทศ 2/2
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ออสเตรเลีย

กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรยื่นขอคืนภำษี
กำรเดินทำงโดยรถไฟในนคร Sydney เพื่อวำงแผน
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบรำงเพื่อรองรับปริมำณ

ผู้โดยสำรตำมช่วงเวลำและสถำนที่



แหล่งที่มำ (แหล่งหนึ่ง) ของข้อมูลในสมัยนี้
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กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ BIG DATA ส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐในประเทศไทย
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DXC

MINDMAP สิ่งที่เกี่ยวข้องในกำรขบัเคลื่อน BIG DATA ภำครัฐ



ปัญหำของกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐ

ข้อมูลกระจัดกระจำยอยู่หลำยแห่ง
และจัดเก็บข้อมูลซ้ ำซ้อนกัน

1

ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบท่ีตรงตำมมำตรฐำน
และไม่สำมำรถใช้ร่วมกับแหล่งอื่นได้

5

ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

6

หน่วยงำนไม่มีข้อมูล หรือไม่มีกำรเก็บ
รักษำข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท ำให้ไม่สำมำรถ
แลกเปลี่ยนหรือประมวลผลข้อมูลได้

3

วิธีกำรขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้
เวลำนำน

4

ใช้งำนข้อมูล (Use)

เข้ำถึงข้อมูล (Retrieve)

ค้นหำข้อมูล (Search)
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กำรแก้ปัญหำข้อมูลภำครัฐเพือ่กำรใหบ้ริกำรและแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงกัน
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Data Governance Framework

Policy & 
Standard

Role & 
Responsibility

GuidelinePrivacy & 
Compliance

กำรแก้ปัญหำ

X
ปัญหำ

Process



กำรก ำกับดูแลข้อมูล – DATA GOVERNANCE
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ข้อมูล
ส่วนบุคคล

ข้อมูล
ความมั่นคง

ข้อมูล
สาธารณะ

ข้อมูล
ความลับทาง

ราชการ

การก าหนดสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคลและสามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างมีประสิทธิภำพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศ เช่น การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการ
แผ่นดิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่
เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล เป็นต้น 



กรอบกำรก ำกับดูแลข้อมูล – DATA GOVERNANCE FRAMEWORK
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บทบำทและหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

กระบวนกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูล

นโยบำยและมำตรฐำนด้ำน
ข้อมูล

นโยบำย มำตรฐำน และแนวปฏิบัติ

คู่มือกำรก ำกับดูแลข้อมูล กำรวัดผลของกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูล

แนวปฏิบัติต่ำง ๆ

นโยบำยข้อมูล
แนวปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมูล

มำตรฐำนกำรจัดชั้นควำมลับของ
ข้อมูล

นโยบำยและแนวปฏิบตัิด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

นโยบำยและแนวปฏิบตัิด้ำนคุณภำพ
ของข้อมูล

นโยบำยและแนวปฏิบตัิด้ำนกำร
เปิดเผยข้อมูล

นโยบำยและมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูล

แนวปฏิบัติในกำรประเมินผลกำร
ก ำกับดูแลข้อมูล

แก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรด ำเนินกำรข้อมูล

- ข้อมูลกระจัดกระจำยไม่เป็นระเบียบ
- ข้อมูลไม่ได้เป็น Machine readable

ด้ำนกำรดูแลข้อมูล

- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
- ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
- ขาดบุคลำกรในการจัดการกับข้อมูลเชิงเทคนิค

ด้ำนคุณภำพของข้อมูล ด้ำนควำมร่วมมือ

- หน่วยงานไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรเปิดเผยข้อมูล
- กฎระเบียบหรือนโยบำยภายในหน่วยงาน
- กระบวนการขอข้อมูลยุ่งยำก
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กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK)

แนวคิดกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Concept)

ข้อมูล

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงซ่ึงใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการค านวณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง 
(Structured Data) 

ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Data)

ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Data) 

เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของขอ้มูลไว้ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ท าให้ง่ายต่อการค้นหา เช่น ฐานข้อมูล และ 
Comma-Separated Values – CSV 

เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของขอ้มูลไว้ แต่มีโครงสร้างเป็นแบบล าดับขั้น (Hierarchy) เช่น Extensible 
Markup Language – XML และ JavaScript Object Notation - JSON 

เป็นข้อมูลที่ไมไ่ด้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมลูไว้ มักจะอยู่ในรูปแบบ เช่น กระดาษ ข้อความ รูปภาพ เสียง 
วิดทิัศน์
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กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK)

แนวคิดกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Concept)

“รำยกำรของชุดข้อมูลที่หน่วยงำนถือครองหรือบริหำรจัดกำร” บัญชีข้อมูลถูกใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการค้นหาชุดข้อมูล (Dataset) หรือเมทาดาตา (Metadata) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

บัญชีข้อมูล (Data Catalog)

 ผู้ใช้งานข้อมูล (Data User)  
 นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) 
 บริกรข้อมูล (Data Steward)
 คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Committee)



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK)
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กำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เป็นส่วนที่
ส าคัญในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data Management) เป็นกลไก
ในการก ำหนดทิศทำง ควบคุม และทวนสอบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกับกำรก ำกับดูแลข้อมูล

กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data Management)

แนวคิดกำรก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Concept)



แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรก ำกับดูแลข้อมูล - DATA GOVERNANCE FRAMEWORK
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กำรก ำกับดูแลข้อมูลที่คำดว่ำจะด ำเนินกำร

หน่วยงำนสำมำรถด ำเนิน
กำรตำมก ำกับข้อมูล

หน่วยงำนสำมำรถ
จัดท ำเมทำดำตำได้

หน่วยงำนสำมำรถ
จัดท ำบัญชีข้อมูลพื้นฐำน

Open Data

Data Exchange

Data Sharing

Data Innovation

ข้อมูลกำรศึกษำ ข้อมูลกลุ่มกิจกรรมกำรเกษตร ข้อมูลกำรท่องเที่ยว

ศึกษำกรณีกำรจัดกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำธำรณสุข ข้อมูลแรงงำน Bio Economy
E-Crop

IUU

Data      
Interoperability

Data Governance 
Promotion Center
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BIG DATA ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
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Data Analytics
Government Big Data Analytics Maturity Model
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Decision Automation

Decision Support

(3) Predictive
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(1) Descriptive
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มีการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยอัตโนมัติ โดยมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องใน

กระบวนการน้อยท่ีสุด 

มีการวิเคราะห์หารูปแบบความสัมพันธ์ท่ีสอดคลอ้งและเกิดขึ้นใน
อดีต มาสร้างสมองของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้มีความสามารถ
ในการประมวลผลคาดการณผ์ลลัพธ์ที่ยังไมเ่กิดขึ้นของชุดข้อมูล

ในอนาคตได้

มีการประเมินปัจจัย หรือตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการเกิด
สภาวะการณ์ต่างๆ ซึ่งจะมี Domain Expert เข้ามามีบทบาทใน
การสืบค้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องและระบุรายละเอียดที่ส าคญัที่มีผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อข้อมูล

มีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลในอดตีถึงปัจจุบันเพื่อมา
ประมวลผล และวิเคราะห์ภาพรวมสรุปผล น าเสนอออกมาใน

รูปแบบที่เข้าใจง่าย ด้วย BI Tools ต่างๆ

(4) Prescriptive
What should I do?

What will happen?

Why did it happen?

What happened?



BUSINESS UNDERSTANDING
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มีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ในรูปแบบรำยงำนหรือสถิติ

• Static Report

• Business Intelligence

ประโยชน์

• รายงานภาพรวม

• ท าความเข้าใจอดีต

ระบบภำษีไปไหน? เป็นระบบบูรณาการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ 

พร้อมเพิ่มเติมการน าเสนอข้อมูลในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

โครงการความร่วมมือเกี่ยวกับการเผยแพร่ชุดข้อมูลการเลือกตัง้
ของ กกต.

Awareness

Planning

Utilizing

Transformative



TRANSACTION-BASED

มีกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของ transaction ท่ี
เกิดขึ้น ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นรำยวันหรือรำยชั่วโมง

 Log Monitoring

 Alert System

ประโยชน์

 รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน

 สามารถแจ้งเตือนเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการอย่าง
ทันท่วงที
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ระบบแผนที่ Water Situation Map แสดงข้อมูลสถานการณ์น้ ารายวัน โดย
สามารถติดตามได้ทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง และภัยน้ าท่วม



VARIETY OF SOURCES
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มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
วิเครำะห์จำกหลำยแหล่ง หลำยหน่วยงำน ซึ่ง
อำจมีรูปแบบข้อมูลที่แตกต่ำงกันไป

• Inter-Organizational Data Exchange

• Social Network Integration

ประโยชน์

• ท าให้เห็นภาพรวมและการเชื่อมโยงมากขึ้น

• น าไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

ระบบ National Single Window เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้า-ส่งออก น ามาวิเคราะห์และแสดงผล

คลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ เชื่อมโยงข้อมูลน้ าและภูมอิากาศจาก
หน่วยงานกระทรวงต่าง ๆ



TIME-SENSITIVE ANALYTICS
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มีเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่
• ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ

(On Demand)
• ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายใน

ห้วงเวลาที่เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงาน (Time Sensitive)

ประโยชน์
• ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล
• ยกระดับขีดความสามารถให้บริการของ

หน่วยงาน

ระบบ Tourism Intelligence Center มุ่งยกระดับการบริหารจัดการภาคการ ท่องเท่ียวด้วย
เทคโนโลยี พลิกโฉมการท างานโดยน าข้อมูลมาใช้ ให้เกิดความเข้าใจ น าไปสู่การลงมือปฏิบัติ 
และก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม

คลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ สรุปสถานการณ์น้ าประเทศไทยรายวัน



PREDICTIVE ANALYTICS
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มีเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลในกำรจ ำลองอนำคตหรือ
กำรพยำกรณ์

• Forecasting

• Predictive Modeling

ประโยชน์

• น าไปสู่การวางแผนและการด าเนินการที่แม่นย า
และมีประสิทธิภาพ

• ขับเคลื่อนการด าเนินงานเชิงรุกของหน่วยงาน
ภาครัฐ

การคาดการณ์ปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากจุดส ารวจในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง

คลังข้อมูลน้ ำและภูมิอำกำศแห่งชำติ การวิเคราะห์แนวโน้มระดับน้ าในแม่น้ าท่ีส าคัญ
สรุปสถานการณ์รายวัน



OPENSOURCE VS BIG VENDOR
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Data Sources

ETL and 

Data Cleansing 

Data Warehouse

Data Models Reporting and 

Analysis

MDM

Components of a Traditional Data Warehousing Solution
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End to End Big Data Analytics
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ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรพัฒนำระบบ BIG DATA
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Source: Steven Geringer Raleigh, NC.
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Source: Steven Geringer Raleigh, NC.



Data Scientist
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Architect

Data 
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Infrastructure 

Specialist

ETL Developer
Business 

Users
Business Analyst Testers Data Stewards

Big Data Project Roles
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Thank You

www.dga.or.th

contact@dga.or.th

https://www.facebook.com/DGAThailand

https://www.youtube.com/user/eGovernmentAgency
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BACKUP SLIDE


