
1. ช่ือวชิา   รหสัวชิา DIC1102  
  รายวชิา ก ากบัดูแลขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลแบบเปิด 
 
 
 

2. หัวข้อทีป่ระจ าสัปดาห์นี ้   บทท่ี 2 ประเภทของขอ้มูล 



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  
  



ลกัษณะของข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
 -  ขอ้มูลท่ีมัน่คงปลอดภยั (Data security) อยา่งนอ้ยมี ISO/IEC 27001 : 2013  
 - ขอ้มูลท่ีมีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data privacy) มี พระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นแนวทาง 
 -  ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ (Data quality) 
   
  



ประเภทของข้อมูล (Types of Data) ตามหลกัการก ากบัดูแลข้อมูล 
 
- ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้าง (Structured Data) เป็นขอ้มูลท่ีมีการนิยามโครงสร้างของ
ขอ้มูลไว ้โดยนิยามความหมายและคุณสมบติัของแต่ละฟิลคข์อ้มูล โครงสร้างมี
ชั้นเดียวท าใหง่้ายต่อการคนัหา เช่น ตารางขอ้มูลในฐานขอ้มูล Comma-Separated 
Values - csv 
 
- ขอ้มูลก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Data) เป็นขอ้มูลท่ีมีการนิยามโครงสร้าง
ของขอ้มูลไวแ้ต่โครงสร้างเป็นแบบล าดบัขั้น (Hierarchy) เช่น Extensible Markup 
Language - XML. JavaScript Object Notation - JSON 
 
 
- ขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดมี้การนิยาม
โครงสร้างของขอ้มูลไวม้กัจะอยูใ่นรูปแบบ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วดิิทศัน์ 
  
  



ข้อมูลลกัษณะอืน่ ตามหลกัการก ากบัดูแลข้อมูล 
 
- ชุดขอ้มูล (Datasets) “ขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไว ้โดยปกติอยูใ่นรูปแบบของ
ตารางขอ้มูล” ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลน้ีมาจากหลายแหล่ง และน าขอ้มูลมาจดัเป็น
ชุดใหถู้กตอ้งตามลกัษณะโครงสร้างขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้
 
- ฐานขอ้มูล (Database) “กลุ่มขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไดถู้กรวบรวมเขา้ไว้
ดว้ยกนั ซ่ึงสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน” หรือกล่าวไดว้า่ แต่ละฐานขอ้มูลจะ
ประกอบไปดว้ยหลาย ๆ ชุดขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
   
  



   
  



   
  



ข้อมูลทีม่โีครงสร้าง (Structured Data)  
 
   
  

Attribute Data Type Length Constraint Reference Description 
Student ID Char 8 Primary Key   รหสันกัศึกษา 

Course ID Char 8     รหสัหลกัสูตร 

Name Thai Varchar 100     ช่ือภาษาไทย 

Name Eng Varchar 100     ช่ือภาษาองักฤษ 

DOB DateTime       วนัเดือนปีเกิด 

Address Varchar 30     บา้นเลขท่ี 

Road Varchar 30     ถนน 

City Varchar 30     เขต 

Province Varchar 30     จงัหวดั 

Zipcode Char 5     รหสัไปรษณีย ์



ข้อมูลกึง่โครงสร้าง (Semi-structured Data)  
 
   
  



ข้อมูลทีไ่ม่มโีครงสร้าง (Unstructured Data)  
 
   
  



ประโยชน์ของประเภทข้อมูล ภาคเอกชน 
 
- ท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้ 
- ช่วยใหว้เิคราะห์แนวโนม้ของธุรกิจ บริการ องคก์รไดแ้ม่นย  า  
- ช่วยใหมี้โอกาสป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
- ช่วยใหธุ้รกิจมีโอกาสเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ   
  



ประโยชน์ของประเภทข้อมูล ภาครัฐ 
 
- การเพิ่มศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวเมืองรอง 
-  การวเิคราะห์ส่ือสงัคมออนไลน์และพฒันาเคร่ืองมือเพื่อรวบรวมขอ้มูลส ารวจ

ความคิดเห็นของภาครัฐ 
- เคร่ืองมือประเมินช่วยคดักรองผูก้ระท าผดิท่ีมีโอกาสยอ้นกลบัไปกระท าผดิซ ้ า 
-  โครงการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเบิกจ่ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล 
-  การศึกษาปัจจยัเพื่อท านายระดบัความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตร

วยั 0-3 ขวบ  
- การเพิ่มศกัยภาพดา้นการจดัเกบ็ภาษี 
- การวเิคราะห์รูปแบบภูมิอากาศเพื่อการวางแผนของท่าอากาศยาน 
- การจดัท าแพลตฟอร์มการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์ 
- One Map  
  



          ประโยชน์ของประเภทข้อมูล ภาครัฐ 
 
- การเพิ่มศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวเมืองรอง 
-  การวเิคราะห์ส่ือสงัคมออนไลน์และพฒันาเคร่ืองมือเพื่อรวบรวมขอ้มูลส ารวจความ

คิดเห็นของภาครัฐ 
- เคร่ืองมือประเมินช่วยคดักรองผูก้ระท าผดิท่ีมีโอกาสยอ้นกลบัไปกระท าผดิซ ้ า 
-  โครงการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเบิกจ่ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล 
-  การศึกษาปัจจยัเพื่อท านายระดบัความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตรวยั 0-3 

ขวบ  
- การเพิ่มศกัยภาพดา้นการจดัเกบ็ภาษี 
- การวเิคราะห์รูปแบบภูมิอากาศเพื่อการวางแผนของท่าอากาศยาน 
- การจดัท าแพลตฟอร์มการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์ 
- One Map  
  



          ปัญหา/ข้อติดขดัในการด าเนินการด้านข้อมูล 
 
- ยงัไม่มีการจดัระบบขอ้มูลภายในหน่วยงาน 
- รูปแบบของขอ้มูลท่ีจะน ามาใชร่้วมกนัมีหลากหลายรูปแบบ ท าใหย้ากต่อการน ามา

เช่ือมโยงและการน ามาใชป้ระโยชน์ 
- ขอ้มูลไม่ไดมี้การจดัเกบ็อยา่งต่อเน่ือง / ขอ้มูลไม่ทนัสมยั 
- ไม่สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงขอ้มูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้
- การเช่ือมโยงขอ้มูลไม่ไดเ้ป็นแบบอตัโนมติั 
- ขอ้มูลมีความซบัซอ้นและไม่สมบูรณ์ 
- ช่วงเวลาอพัเดทขอ้มูลของแต่ละหน่วยไม่ตรงกนั 
- ไม่มีการน าขอ้มูลท่ีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์ 
- ไม่มีแหล่งขอ้มูลกลางเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
- ยงัไม่สามารถดึงขอ้มูลเชิงลึกจากบางหน่วยงานได ้



          แหล่งข้อมูล 
 
- http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
- https://data.go.th/ 
- https://www.dga.or.th/home/ 
- https://opendata.nesdc.go.th/ 
- https://www.egov.go.th/th/e-government-service/436/ 
- https://gdhelppage.nso.go.th/ 
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