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นิยามของข้อมูล ฎกีา 4161/2547  
 ขอ้มูล ตามพจนานุกรมใหค้วามหมายวา่ "ขอ้เทจ็จริงหรือส่ิงท่ีถือหรือ
ยอมรับวา่เป็นขอ้เทจ็จริงส าหรับใชเ้ป็นหลกัอนุมานหาความจริงหรือการค านวณ" 
ส่วนขอ้เทจ็จริงหมายความวา่ "ขอ้ความแห่งเหตุการณ์ท่ีเป็นมาหรือท่ีเป็นอยูต่าม
จริง ขอ้ความหรือเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งวนิิจฉยัวา่เทจ็หรือจริง" ดงันั้น ขอ้มูลจึงไม่
นบัเป็นวตัถุมีรูปร่าง ส าหรับตวัอกัษร ภาพ แผนผงั และตราสารเป็นเพียง
สญัลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดความหมายของขอ้มูลออกจากแผน่บนัทึกขอ้มูลโดยอาศยั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มิใช่รูปร่างของขอ้มูล เม่ือ ป.พ.พ. มาตรา 137 บญัญติัวา่ 
ทรัพย ์หมายความวา่ วตัถุมีรูปร่าง ขอ้มูลในแผน่บนัทึกขอ้มูลจึงไม่ถือเป็นทรัพย ์
การท่ีจ  าเลยน าแผน่บนัทึกขอ้มูลเปล่าลอกขอ้มูลจากแผน่บนัทึกขอ้มูลของโจทก์
ร่วม จึงไม่เป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์  
  



นิยามของข้อมูล ส านักงานพฒันารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน, สพร., DGA) 
 ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เทจ็จริงซ่ึงใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการอธิบาย
เหตุผล การสนทนา หรือการค านวณ (Australian Institute of Health and Welfare, 
2014) ขอ้มูลจดัเป็นองคป์ระกอบหลกัในการขบัเคล่ือนหน่วยงาน ซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์กบักระบวนการปฏิบติังาน เทคโนโลยสีารสนเทศ สถานท่ี รวมถึง
บุคลากรขอ้มูลจึงเปรียบเสมือนสินทรัพยท่ี์มีความส าคญัเช่นเดียวกบัสินทรัพย์
ประเภทอ่ืน ดงันั้นหน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัและคุณภาพของขอ้มูล เช่น การรักษาความลบัของขอ้มูล 
(Confidentiality)การป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถใชง้านขอ้มูล
ได ้(Loss of Availability) การรักษาความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
(Integrity)การท าใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ (Timeliness) ทั้งน้ีเพื่อตอบสนอง
ต่อการตดัสินใจทั้งในระดบัปฏิบติัการและระดบัยทุธศาสตร์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  



นิยามของข้อมูล ฎกีา 4126/2543 
 ค าวา่ "ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล" ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงถึงเร่ืองราวความเป็นมาท่ี
เก่ียวพนักบัชีวติความเป็นอยูข่องบุคคลหน่ึงบุคคลใดอนัเป็นเร่ืองราวเฉพาะตวั
ของบุคคลผูน้ั้นซ่ึงจ าแนกใหเ้ห็นความแตกต่างจากเร่ืองราวของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ไม่
วา่จะบนัทึกหรือท าใหป้รากฏในเอกสารหรือวตัถุใด ๆ 
กระดาษค าตอบขอ้สอบคดัเลือกเขา้เรียนในสถานศึกษาของทางราชการ เป็นเพียง
เอกสารท่ีผูเ้ขา้สอบแข่งขนัจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษา
ก าหนดข้ึน เพื่อแสดงถึงภูมิความรู้และใชเ้ป็นเกณฑช้ี์วดัความรู้ความสามารถของ
ผูเ้ขา้สอบแข่งขนัแต่ละคนโดยน ากระดาษค าตอบและบญัชีคะแนนของแต่ละคน
ไปพิจารณาเปรียบเทียบกนัเพื่อสรรหาผูท่ี้สามารถแสดงภูมิความรู้ไดดี้กวา่ผูอ่ื้น
เป็นผูผ้า่นการสอบแข่งขนั กระดาษค าตอบและบญัชีคะแนนของผูเ้ขา้สอบแข่งขนั
จึงมิใช่เร่ืองราวความเป็นมาท่ีเก่ียวพนักบัชีวติความเป็นอยูอ่นัเป็นเร่ืองเฉพาะตวั
ของโจทก ์จึงไม่เป็นขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลอนัไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายไม่ใหเ้ปิดเผย  
  



นิยามของการก ากบัดูแลข้อมูล (Data Governance Definition) 
 
"กิจกรรมท่ีประกอบดว้ยการก าหนดอ านาจ การควบคุม และการตดัสินใจในการบริหารจดัการขอ้มูลโดยท่ี
ขอ้มูลถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในสินทรัพยข์องหน่วยงาน" (Askham, N., 2016) 
 
"ระบบท่ีก าหนดถึงอ านาจการตดัสินใจ และหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล โดย
ท่ีมีแบบแผนท่ีชดัเจนและไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงแบบแผนดงักสาวตอ้งสามารถอธิบายไดว้ ่ใครมีบทบาทใน
การท าอะไรกบัขอ้มูสชุดไหน เม่ือไร ใชห้ลกัการและวธีิการอยา่งไรในการใชข้อ้มูล " (Thomas, 2009) 
 
"การก าหนดสิทธ์ิและการควบคุม (การวางแผน การตรวจสอบ และการบงัคบั) ในการบริหารจดัการขอ้มูล" 
(Henderson et al., 2017) 
 
"การจดัการขอ้มูล จากมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล ท าใหห้น่วยงานตระหนกัถึงการจดัท ามาตรฐานขอ้มูลท่ี
เป็นระบบและการบูรณาการขอ้มูล ทขัอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบ ขอัมูลท่ีสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานของหน่วยงาน 

นโยบาย และกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ" (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017)   
  



นิยามของการก ากบัดูแลข้อมูล (Data Governance Definition) 
 
สรุป การก ากบัดูแลขอ้มูล (Data Governance) คือ "การก าหนดสิทธ์ิในการตดัสินใจและความรับผดิชอบ ใน
การส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการจดัท า การใชง้าน และการบริหารจดัการขอ้มูล รวมถึงกระบวนการท่ีก าหนด
บทบาท นโยบาย และมตรฐาน ท่ีช่วยสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเก่ียวกบัขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึง

ส่งผลใหห้น่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได"้   
  



องค์ประกอบหลกัของการก ากบัดูแลข้อมูลทีด่ ีจาก Intragovernmental Group 
on Geographic Information (IGGI, 2005) 
   
1. มีความมัน่คงปลอดภยัและรักษาความเป็นส่วนบุคคล โดยมีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนบุคคล ซ่ึงช่วยบอ้งกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัขอ้มูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 
2. มีมาตรการควบคุมและจดัการวงจรชีวติของขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินธุรกิจ การก าหนดประเภท
และแนวทางการแบ่งประเภทของชุดขอ้มูล มีการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการเกบ็ขอ้มูลและการท าลาย
ขอ้มูล 
 
3. มีนโยบายการใชข้อ้มูลท่ีชดัเจน โดยก าหนดนโยบายและกฎเกณฑข์องขอ้มูลเป็นกรอบส าหรับการบริหาร
จดัการและก ากบัดูแลขอ้มูล 
 
4. มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของเจา้ของขอ้มูล โดยก าหนดวธีิการท่ีผูดู้แลขอ้มูลหรือเจา้ของขอ้มูลสามารถ
จดัการ เปล่ียนแปลง หรือส่งผา่นขอ้มูลใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กิดบญัหาในกรณีท่ีชุดขอ้มูล หรือฐานขอ้มูลบาง
แหล่งอาจจะมีผูดู้แล ผูใ้ชง้าน หรือเจา้ของขอ้มูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน 
 
5. ขอ้มูลมีเมทาคาตา (Meta Data) โดยเมทาดาตาจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจวา่ขอ้มูลชุดน้ีคือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอะไร สามารถน าไปใชง้านอยา่งไร และมีขอ้จ ากดัอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาคาตาท่ีเหมาะสมกบัการ
ใชง้าน 
 
6. ขอ้มูลมีคุณถาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของขอ้มูลใหมี้คุณภาพสูง ซ่ึงจะสนบัสนุนใหก้าร
ด าเนินงนของหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



กรณศึีกษา การก ากบัดูแลข้อมูลทีด่ ีฎกีาที ่10217/2553  
  
 ตามนิยาม "ความลบัทางการคา้" และ "ผูค้วบคุมความลบัทางการคา้" ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.
ความลบัทางการคา้ พ.ศ.2545 ขอ้มูลการคา้ซ่ึงเป็นความลบัทางการคา้ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเจา้ของหรือผูค้วบคุม
ความลบัทางการคา้ไดใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาไวเ้ป็นความลบั การท่ีมีขอ้ตกลงในสัญญาจา้งแรงงาน
ระหวา่งโจทกท์ั้งสองกบัพนกังานท่ีหา้มมิใหพ้นกังานน าขอ้มูลความลบัของบริษทัไปเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกซ่ึงหากฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษไดน้ั้น ไม่เพียงพอท่ีจะถือวา่เป็นมาตรการท่ีเหมาะสมในการรักษา
ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัตามเจตนารมณ์ของบทบญัญติัแห่งกฎหมายน้ี 
 โจทกท์ั้งสองมิไดบ้รรยายฟ้องวา่ ขอ้มูลตามใบเสนอราคาเป็นความลบัทางการคา้ท่ีจ  าเลยทั้ง
สองน าไปเปิดเผย แมโ้จทกท์ั้งสองจะน าสืบวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบัทางการคา้ของโจทกท์ั้งสองกเ็ป็น
เร่ืองนอกฟ้อง ถือเป็นขอ้ท่ีมิไดย้กข้ึนวา่กนัมาแลว้โดยชอบในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศกลาง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศไม่รับวนิิจฉยั 



กรณศึีกษา การก ากบัดูแลข้อมูลทีด่ ี  
 โจทกส่์งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปใหน้ายโอสเซน ชาน กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ลี ไว ไว จ ากดั  ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่ประเทศฟิลิปปินส์ และบริษทัดงักล่าวจะมาจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้
ประเภทขนมอบกรอบหรือขนมขบเค้ียวเช่นเดียวกบับริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ  ากดั มีปัญหาวนิิจฉยัตามอุทธรณ์ของ
โจทกว์า่ การท่ีโจทกส่์งจดหมายอิเล็กทรกนิกส์ไปใหน้ายโอสเซน ชาน ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัเบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ  ากดั นายจา้งกรณีท่ีร้ายแรงหรือไม่ โจทกอุ์ทธรณ์วา่ขอ้ความใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขอ้ความท่ีโจทกแ์นะน าในเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิบตัรและตราสินคา้ การใหต้รวจสอบ
โควตา้น าเขา้มนัฝร่ังกบัหน่วยงานของรัฐเป็นเร่ืองท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถรับทราบหรือคน้หาไดจ้ากขอ้มูลของระทรวง
พาณิชยไ์ดอ้ยูแ่ลว้ โจทกมิ์ไดน้ าขอ้มูลใดๆ ท่ีโจทกท์ราบจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบไปแนะน าบริษทัต่างชาติท่ีจะเขา้มา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแต่อยา่งใด การกระท าของโจทกจึ์งมิใช่การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบของ
นายจา้งกรณีร้ายแรง และโจทกเ์ช่ือโดยสุจริตวา่การกระท าของโจทก์มิใช่ความผดิท่ีร้ายแรง เห็นวา่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารหมาย ล.2 ท่ีโจทกส่์งไปใหน้ายโอสเซน ชาน มีขอ้ความท่ีมีเน้ือหาเป็นการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดทะเบียนใน
ประเทศไทยและแนะน าใหจ้ดทะเบียนสินคา้อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม กบัแจง้ดว้ยวา่การด าเนินการจดทะเบียนบริษทัใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือน เพื่อใหก้ระบวนการเร็วข้ึนขอใหแ้ต่งตั้งส านกังานกฎหมายใหด้ าเนินการให้โดยแนะน าส านกังาน
กฎหมาย ทั้งยงัใหข้อ้มูลวา่มีการขอโควตาการน าเขา้มนัฝร่ังไวเ้ตม็แลว้ ขอใหต้รวจสอบกบัคาลบ้ีเก่ียวกบัจ านวนการน าเขา้
มนัฝร่ังท่ีมีส ารองอยูต่อนทา้ยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โจทกย์งัแจง้ดว้ยวา่หวงัวา่ข้อมูลนีจ้ะเป็นประโยชน์กบันายโอ
สเซน ชาน จึงเห็นได้ว่าข้อความในจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลแล้ว    ยงัมีข้อเสนอแนะในการ
ประกอบธุรกจิอนัเป็นประโยชน์แก่นายโอสเซน ชาน ในการทีจ่ะเข้ามาท าธุรกจิผลติและจ าหน่ายขนมอบกรอบหรือขนม
ขบเคีย้วในประเทศไทย อนัเป็นคู่แข่งทางการค้ากบันายจ้างของโจทก์ ซ่ึงโจทก์กท็ราบข้อเทจ็จริงดังกล่าว ประกอบกบั
โจทก์ด ารงต าแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลติภัณฑ์ถือว่าเป็นลูกจ้างในระดับบริหาร มีความรับผดิชอบต่อนายจ้างสูง ย่อมได้รับ
ความไว้วางใจจากนายจึงต้องรักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง การกระท าของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการ
ท างานของนายจ้างหมวดที ่5 วนัิยและการลงโทษทางวนัิย ข้อ 5.2 มาตรการทางวนัิย เร่ืองความผดิตามข้อ 15 ข้อ 16 และ
ข้อ 17 อนัเป็นกรณทีีร้่ายแรง 
  


