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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการการน านโยบาย แนวทางการพัฒนานโยบาย ปัญหาและอุปสรรคใน
การน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบตัิของส านกังานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ในส่วนการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
จ านวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. วิธีการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติของส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 7 ด้าน มีดังนี้ ด้านมาตรฐานนโยบายใช้กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance 
Framework) ในการบริหารจดัการข้อมูล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทลั ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) ด้านทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการการพัฒนาระบบเทคโนโลยี จดัการอบรมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในหน่วยงาน ด้านการสื่อข้อความ การสร้างการรับรู้ภายในหน่วยงาน
ผ่านสื่อตา่ง ๆ ที่มขีองหน่วยงาน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยก าหนดผูร้ับผดิชอบหลักตามภารกิจให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดา้นคุณลักษณะของหน่วยงาน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีได้เตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยมีาในระยะหนึง่แล้ว เพื่อรองรับระบบ Server ที่จะสามารถจดัเก็บ
ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน ด้านการน านโยบายไปปฏิบตัเิพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนและ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวข้องกับ Big Data ทั้งจัดขึ้นภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานภายนอก 
และด้านความร่วมมือและการมีสว่นร่วมผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินนโยบาย 
THAILAND 4.0 (Big Data) ซึ่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรว่มกันปักหมุด 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในโครงการ No Copy 2. แนวทางการพัฒนานโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data)  
ไปสู่การปฏิบตัิของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ต้องปฏบิัติตามแผน 
แบบบูรณาการทั้งหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม สรา้งองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรใหม้ีความเข้าใจการน าเทคโนโลยมีาใช้ใน
การพัฒนาการท างานให้เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน และผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อสรา้งทัศนคติของ
บุคลากรในการน าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการท างานเพื่อความเป็นองค์การดิจิทัล 3. ปัญหาและอปุสรรคในการน า
นโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ บุคลากรไม่ยอมรับ
ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ไม่มีความเช่ือมั่นต่อระบบรักษาความปลอดภัย จึงไม่น า
ข้อมูลเข้าระบบท าให้ข้อมูลทีม่ีอยูไ่ม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับ Big Data แก่บุคลากรเพือ่ปรับทัศนคติในกระบวนการท างาน และหากหน่วยงานมีแนวทางด าเนินงานตาม
กรอบการก ากับดูแลข้อมลูภาครัฐดังกล่าว จะท าให้การบริหารจัดการข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถพัฒนากระบวนการปฏิบัตริาชการตามนโยบาย THAILAND 4.0 ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ท าให้การตดิต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการเชือ่มโยงระบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจโลก ระบบสังคม  
ระบบการเมือง และระบบสิ่งแวดล้อม ล้วนได้รับผลกระทบที่เป็นท้ังโอกาสและความเสี่ยง จากการพฒันาประเทศ 
ให้ก้าวไปสู่ยุค THAILAND 4.0 ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายในการปรับตัวของภาครัฐในการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
เพื่อให้เข้ากับการปฏิบตัิงานตามนโยบายให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยแนวทางที่ภาครัฐใช้เพื่อมุ่งสู่ THAILAND 4.0 คือ 
ระบบราชการ 4.0 ท่ีมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ในการเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
(Open & Connected Government) การท างานต้องเปิดเผยมีความโปร่งใสโดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ หรือแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้  
การให้บริการเน้นประชาชนเป็นศนูย์กลาง (Citizen – Centric Government) โดยภาครัฐจะท างานเชิงรุก มองไป
ข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance Government) ภาครัฐต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า  
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สรา้งสรรค์นวัตกรรมหรือความคดิริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา 
เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า ความยดืหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ระบบราชการ 4.0 จึงจ าเป็นต้องน่าเชือ่ถือไว้วางใจได้ 
และเป็นที่พ่ึงของประชาชน เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนอย่างแท้จริง (Better Governance, Happier Citizens) 
 การยกระดับประเทศไทยเพื่อให้ก้าวไปสู่ THAILAND 4.0 ในส่วนภาครัฐมีการบญัญตัิการพัฒนาศักยภาพ 
และเสรมิสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมทั้งในเชิงความคิดและ
สิ่งประดิษฐต์ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข (4)  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยก าหนดใหม้ีการปรับปรุง การพฒันาการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีความคิด
สร้างสรรค์และคดิค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบตัิราชการและการบรหิารราชการแผ่นดิน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจยัที่ส าคญัในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ THAILAND 4.0  
คือ การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในภาครัฐและท าให้นวัตกรรมภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการปรบัไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ในการสรา้งนวัตกรรม (Innovation) บนพ้ืนฐาน
ของการสานพลังความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากความเป็น 
ระบบดิจิทลั ในการคิดค้นและแสวงหาหนทางหรือวิธีการใหม่ ๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบสูงเพื่อท าการปรับปรุงและ
ออกแบบนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะใหส้ามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนท่ีแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลีย่นแปลงได้อย่างมีคณุภาพ ในทุกเวลา  
ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทาง ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 
 รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญในดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงก าหนดนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยทุกรูปแบบ และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) เพื่อมอบหมายใหส้่วนราชการและหนว่ยงานของภาครัฐ
น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไป ซึ่งเป็นการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการให ้
ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลเุป้าหมายและด าเนินงานไปในทิศทางเดยีวกัน มีการปรับ
สมดลุในการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนอย่างมีคุณภาพ สามารถท างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็น
ตัวน า มีภูมิคุม้กันท่ีดี ปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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ในทุกสถานการณ์ การน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถือเปน็ภารกิจหลัก 
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่เป็นหน่วยงานต้นแบบดา้นการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาล 
ในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการ  
 จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าใหผู้้วิจัยศึกษาว่า แนวทางการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data)  
ไปสู่การปฏิบตัิมีวิธีการอยา่งไร มปีัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง เพื่อน าผลการศึกษาค้นคว้าไปเป็นข้อมูลในการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาวิธีการการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัต ิ
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏบิัต ิ
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัต ิ

วิธีด าเนินการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัต ิ
 2.  การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสมัภาษณ ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ
การน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบตั ิ
 2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561 หน้า 45) จึงใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 4 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดงันี้ 
      1)  รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 1 คน 
      2)  ผู้อ านวยการที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 1 คน 
      3)  เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
 1.  การสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ซึ่งมีลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใด
ก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสมัภาษณจ์ะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล  
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสมัภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สมัภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า  
ในการสัมภาษณผ์ู้สมัภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสมัภาษณ์ในการ 
จดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง  
 2.  เอกสารข้อมูลพื้นฐานของส านกังานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ท่ีมีข้อมลูเกี่ยวข้อง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
      1.1  หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น 
      1.2  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
      1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
      1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น 
 2.  วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจยัจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured interview or Formal interview) โดยผู้วิจยัต้องท าการสมัภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้แบบสัมภาษณซ์ึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์
และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสยีงตามค าบอกของผู้ถูกสมัภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
 1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น 
 2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือ 
ความแตกต่างของผู้ใหส้ัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4.  น าขอ้มูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวจิัยวิธีการน านโยบาย 
THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data)  
ไปสู่การปฏิบตัิ ตลอดจนสภาพปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ โดยใช้การน าเสนอผลการวจิัย
ในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า  
 กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมาจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบตัิเข้าใจวา่อะไรคือ
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องการ เป็นตัวก าหนดทิศทางในการก าหนดภารกิจ มอบหมายงาน หรือ
กิจกรรมให้แก่หน่วยงานย่อยภายในองค์การให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย และเหมาะสมกับภารกิจงานของ
แต่ละหน่วยงาน ดังนั้น นโยบายสาธารณะท่ีดีต้องน าไปปฏิบัตไิด้จรงิ และเป็นไปในทางบวกที่มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อผู้รบับริการหรือประชาชน  
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การศึกษากระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ ยังช่วยป้องกันความล้มเหลวของนโยบาย ซึ่งนโยบายจะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้ที่เกีย่วข้องในการขับเคลื่อนนโยบาย หากสถานการณ์
ปัจจุบันเป็นตัวก าหนดนโยบาย นโยบายนั้นถือเป็นความท้าทายในการปฏิบัติงานขององค์การอย่างยิ่ง และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ในการน านโยบายไปสู่ปฏิบตัิ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับพันธกิจของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรเีป็นอย่างยิ่งในการ
เป็นหน่วยงานต้นแบบดา้นการบรูณาการเพื่อน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบตัิ และมุ่งสู่องค์การดจิิทัล ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงระบบราชการที่มีการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคโนโลยีเพือ่ประโยชน์แก่การท างานแบบบรูณาการระหว่าง
ภาครัฐกับภาครัฐ ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาครัฐกับประชาชนตอ่ไป 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรยีงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี ้

 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาวิธีการการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบตัิ : กรณศีึกษา
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
 1)  ด้านมาตรฐานนโยบาย การบรหิารจัดการข้อมูล Big Data และความส าคญัของการใช้กรอบการก ากับ 
ดูแลข้อมลู (Data Governance Framework) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมลูในอนาคต มีแผนการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรบัเปลี่ยนการปฏิบตัิงานให้สอดคลอ้งกับนโยบายดังกล่าว รวมถึง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างานท่ีเกีย่วข้องเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบตัิตามนโยบาย เช่น การลดใช้กระดาษ และด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ท่ีจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับท่ี 12  
นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2562) 
 2)  ด้านทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้
ความส าคญักับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการบริหารจดัการข้อมูล Big Data ในระบบ Cloud ต่อไป 
 3)  ด้านการสื่อข้อความ ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสื่อสารมอบนโยบายให้ผู้ปฏิบัติในระดับบังคับบญัชา
ทราบโดยตรง และถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดบัในช่องทางต่าง ๆ ขององค์การ ได้แก่ โซเซยีลมีเดยี ป้ายประกาศ เว็บไซต์ 
และระบบอินทราเนต็ 
 4)  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ผู้บริหารได้มอบหมายใหส้ านัก/กองทีเ่กี่ยวข้องศึกษาข้อมูลตามกรอบภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานและปฏิบตัิตามระเบยีบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อเปน็ตัวอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การมอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน
ปลัดส านกันายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการบริหารจดัการข้อมลู การเปิดเผยข้อมูลทีส่อดคล้องกับกรอบการก ากับดูแล
ข้อมูล (Data Governance Framework) และก าหนดแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 5)  ด้านคุณลักษณะของหน่วยงาน โดยหน่วยงานด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย THAILAND 4.0  
และ Big Data อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรไดร้ับรู้และตระหนักถึงความส าคญัของนโยบายดังกล่าว และรู้ว่าเรื่อง  
Big Data ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และหน่วยงานมีความพร้อมของสถานท่ีในการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับกบัการบริหาร
จัดการข้อมลู พร้อมท้ังมีระบบ Server ที่สามารถจดัเก็บข้อมลูได้อยา่งปลอดภัยตามมาตรฐาน 
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 6)  ด้านการน านโยบายไปปฏบิัติเพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยกันสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และท าให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของ
นโยบาย THAILAND 4.0 และการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ได้แก่ การประชาสัมพันธ์รณรงคล์ดใช้กระดาษ  
No Copy ให้บุคลากรทราบ และการจัดอบรมส่งเสรมิสนับสนุนใหบุ้คลากรเข้ารับการอบรมจากทั้งหน่วยงานภายนอกใน
และภายนอกในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับ Big Data 
 7)  ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความพร้อมร่วมมือกันด าเนินการตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 และ Big Data และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการด้าน Big Data 
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ร่วมกันปักหมดุศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการที่เข้าร่วมโครงการ No Copy  

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติ 
: กรณีศึกษาส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
 1)  บุคลากรมีความเคยชินกับระบบการท างานแบบเดมิ ๆ เช่น การจัดเก็บเอกสารยังไม่มีการจัดเก็บใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ยังด าเนินกระบวนการระบบเดมิแบบ Manual (จัดท าด้วยมือ) การไมเ่ปดิใจรับรูเ้รียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรบัปรุงกระบวนให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบการท างานให้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
คิดระบบการท างานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างคล่องตัว โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาระบบให้ดียิง่ขึ้น 
 2)  ความไม่เช่ือมั่นต่อระบบจัดเกบ็ขอ้มูล ท าให้เจ้าของข้อมูลไม่น าข้อมูลเข้าระบบเพราะไม่เชื่อมั่นตอ่ 
การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลที่มีจ านวนมาก  
 3)  ความทันสมัยของข้อมูล ซึ่งข้อมูลใน Big Data ของหน่วยงานไม่มีการป้อนข้อมูลอยา่งต่อเนื่องท าให้ 
มีฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบาย THAILAND 4.0  
(Big Data) ไปสู่การปฏิบัติ : กรณศีึกษาส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ดังนี ้
 1)  วิเคราะห์สภาพปัญหาประสิทธิภาพ ปัจจัยและอุปสรรคขององค์การในการขับเคลื่อนไปสู่ THAILAND 4.0 
เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปญัหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี และก าหนด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามแผนและมอบหมายภารกิจในการด าเนินการร่วมกัน 
 2)  การจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผน แนวทางการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน และการให้บริการประชาชน การสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่
เจ้าของข้อมูล เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อระบบข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ  
 3)  ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องในการพฒันาบุคลากรและเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการพัฒนางานเพื่อความเป็นองค์การดจิิทัลต่อไป 
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 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การก้าวสู่มติิใหม่ THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงานปลดั 
ส านักนายกรัฐมนตรี สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดตัวแบบสหองค์การของ  
ของ Van Meter และ Van Horn (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 85 - 86) ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ความส าคญักับความสัมพันธ์ระหวา่งองค์การที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ ดังนี ้
 1.  การน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปปฏิบัติของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
     1)  ด้านมาตรฐานนโยบาย  
          การบริหารจดัการข้อมลู Big Data และความส าคัญของการใช้กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  
(Data Governance Framework) มาใช้ในการบริหารจดัการข้อมลูในอนาคต มีแผนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมถึง การแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลือ่นการปฏิบัตติามนโยบาย เช่น การลดใช้กระดาษ และด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ที่จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัระยะ 3 ปี แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับท่ี 12  
นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2562)  
เป็นต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลักษณ์ กลางวิชิต (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวโน้ม 
การเลือกใช้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data as a Service) ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย  
ผลการศึกษาพบว่า จากนโยบายการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและการบริการ Open Government Data  
ที่ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานท าการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะที่เป็นประโยชน์นั้น ท าให้ปรมิาณข้อมลูที่
หน่วยงานภาครัฐเก็บรวบรวมไว้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีปริมาณเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่จะมีปรมิาณข้อมลูที่
มากมายมหาศาล ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรใช้ประโยชน์จากข้อมลูดังกล่าว โดยการน ามาวิเคราะหแ์ละประมวลผล
เพื่อต่อยอดการท างานและส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา
ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ เขียวลออ (2559) ได้ศึกษาเรือ่ง ความสัมพันธ์
กระบวนการสร้างนวัตกรรมส าหรับพนักงานในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้วย
นวัตกรรมมีปัจจัยส าคญัคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับภารกิจขององค์กร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการท างานแก่พนักงานในองค์กร 
     2)  ด้านทรัพยากร  
          การจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคญักับ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับการฝึกอบรมที่เกีย่วข้อง ตลอดจนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการบริหารจดัการข้อมลู Big Data เช่น ระบบ Cloud เป็นต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัชระ ดีแก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรบัการจดัการโครงการวิจยั : กรณีศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั สถาบันประสาทวิทยา ผลการศึกษาพบว่า การจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับจัดการ
โครงการวิจัยทีเ่สนอขออนุมัตดิ าเนินการในสถาบันประสาทวิทยา และประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ  
การพัฒนาระบบในรูปแบบโปรแกรมประยุกตเ์ว็บโดยใช้ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี การวเิคราะห์และการ
ออกแบบระบบด้วยยเูอ็มแอล (UML) โปรแกรมฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมพัฒนาเว็บด้วย 
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พีเอชพีเมคเกอร์ 9.1 (PHPMaker 9.1) ท าให้ได้ระบบสารสนเทศการจัดการโครงการวิจัยเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล 
ค้นหาข้อมูล จัดท ารายงาน และมกีารก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ  
เขียวลออ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์กระบวนการสร้างนวัตกรรมส าหรบัพนักงานในองค์กร  
ผลการศึกษาพบว่า การเพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรมมีปัจจัยส าคญัคือ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร และการสรา้งนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิกิจกรรมส่งเสรมิการท างานแก่พนักงานในองค์กร 
และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ และทินกร จุลแก้ว (2559) ได้ศึกษาเรือ่ง การพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูสาธารณสุขจังหวัดพังงาผลของการค านวณค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยพหคุูณพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ทุกตัวมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 แสดงว่า กรอบความคิดได้รบัการยืนยันจากข้อมลูเชิงประจักษ์ท่ีรวบรวมได้จาก
กลุ่มประชากรศึกษา กล่าวคือ สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นกบักลุ่มประชากรศึกษา ดังนั้น แบบจ าลองใหม่ 
จึงสามารถใช้อธิบายกรอบความคดิวิจัยดังกล่าวข้างต้นไดม้ีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดใหม้ีการใช้ประโยชน์จากการ
ประมวลผลฐานข้อมูลในการตดิตามก ากับงานตามตัวช้ีวัดในทุกระดบัภายใต้ข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากน้ี มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอดไท ศรีอุประ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากอุทกภัยแบบบรูณาการของส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผลการศกึษาพบว่า การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมลูเพือ่การสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากอุทกภัยแบบบูรณาการควรค านึงถึงความพร้อมด้านนโยบาย ความพร้อม 
ด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านฐานข้อมูล และความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อการสนับสนุนการแกไ้ขปญัหาในแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งนี้ การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนโยบายและดา้นการปฏิบตัิ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยนืในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
     3)  ด้านการสื่อข้อความ  
          ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสื่อสารมอบนโยบายใหผู้้ปฏิบตัิในระดับบังคับบญัชาทราบโดยตรง  
และถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับผา่นหลายช่องทาง เช่น ข้อความผ่านโซเซียลมีเดียขององค์การ ป้ายประกาศ ข้อความ
ในเว็บไซต์ และระบบอินทราเนต็ เป็นต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลักษณ์ กลางวิชิต (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาแนวโน้มการเลือกใช้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data as a Service) ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย ผลการศึกษาพบว่า จากนโยบายการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและการบริการ Open Government 
Data ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานท าการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะที่เป็นประโยชน์นั้น  
ท าให้ปริมาณข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเก็บรวบรวมไว้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีปรมิาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือ่งและมีอนาคตที่
จะมีปรมิาณข้อมูลที่มากมายมหาศาล ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรใช้ประโยชน์จากข้อมลูดังกล่าว โดยการน ามา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อต่อยอดการท างานและส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อรวรรณ เขียวลออ (2559)  
ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์กระบวนการสรา้งนวัตกรรมส าหรับพนกังานในองค์กร ผลการศึกษาพบวา่  
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรมมีปัจจัยส าคัญคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ
ขององค์กร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท างานแก่พนักงานในองค์กร  
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     4)  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
          ผู้บริหารได้มอบหมายใหส้ านัก/กองที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลตามกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
และปฏิบตัิตามระเบียบ/ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ ส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการบริหารจดัการข้อมลู การเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับกรอบการก ากับดูแลข้อมลู (Data  
Governance Framework) และก าหนดแนวทางการด าเนินการทีส่อดคล้องกับพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ เขียวลออ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง  
ความสัมพันธ์กระบวนการสรา้งนวัตกรรมส าหรับพนักงานในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า การเพิม่ประสทิธิภาพ
กระบวนการท างานด้วยนวัตกรรมมีปัจจัยส าคัญคือ การสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร  
และการสรา้งนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิกิจกรรมส่งเสรมิการท างานแก่พนักงานในองค์กร 
     5)  ด้านคุณลักษณะของหน่วยงาน  
          หน่วยงานมีการประชาสมัพันธ์เรื่องนโยบาย Thailand 4.0 และ Big Data อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรไดร้ับรู้และตระหนักถึงความส าคญัของนโยบายดังกล่าว และรู้ว่าเรื่อง Big Data ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ เขียวลออ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์กระบวนการสรา้งนวัตกรรม
ส าหรับพนักงานในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้วยนวตักรรมมีปัจจัยส าคญัคือ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัภารกิจขององค์กร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท างาน
แก่พนักงานในองค์กร และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอดไท ศรีอุประ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงท่ีเกิดจากอุทกภยัแบบบูรณาการ
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเพื่อ
การสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากอุทกภยัแบบบูรณาการควรค านึงถึงความพร้อมด้านนโยบาย  
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพรอ้มด้านฐานข้อมูล และความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาใน
แต่ละหน่วยงาน ท้ังนี้ การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนโยบายและด้านการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกดิความต่อเนื่องและยั่งยืนในการแก้ไขปญัหาต่อไป ในส่วนความพร้อมของสถานท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบให้รองรับการบริหารจัดการข้อมูล มรีะบบ Server ที่สามารถจัดเก็บข้อมลูได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรสิน กิตานุวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) และการจัดการข้อมูลเพื่อความส าเร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีระยะเวลาด าเนินการอยู่ในช่วง 20 - 29 ปี 
ขนาดกิจการเป็นขนาดใหญ่ มยีอดขายรวมของกิจการในปี 2557 ประมาณ 500 - 1000 ล้านบาท และมีกลุ่มลูกค้าหลัก
เป็นลูกค้าต่างประเทศ แบบจ าลองสมการโครงสร้างของงานวิจัยครัง้นี้ แสดงให้เห็นว่า แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ด้าน Social Media และด้าน Mobile Usage มีความสมัพันธ์ต่อการจัดการข้อมลูด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence) ซึ่งสอดคล้องกับการใช้อุปกรณส์ื่อสารเคลือ่นที่รุ่นใหม่ ๆ ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต  
ท าให้พนักงานได้ประโยชน์ในการใช้งานเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา หรือกล่าวได้ว่า สามารถตอบสนองการเป็น
ธุรกิจอัจฉริยะ และข้อมลูการใช้งานของธุรกิจผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรภรณ์  
ล้อมสุขา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบฐานข้อมูลส าหรับจดัการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝมีือแรงงานของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลย ีผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบฐานข้อมูลทีส่ าหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝมีือแรงงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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ฐานเทคโนโลยี สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจระบบนี้ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับจดัการเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลย ี
     6)  ด้านการน านโยบายไปปฏบิัติเพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม/โครงการ  
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือกันสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี และท าให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคญัของนโยบาย Thailand 4.0 และการบริหารจดัการ
ข้อมูล Big Data เช่น มีการประชาสัมพันธ์รณรงคล์ดใช้กระดาษและ No Copy ให้บุคลากรทราบ เปน็ต้น  
รวมทั้ง การจัดอบรมในด้านตา่ง ๆ และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกในหัวข้อต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data มีสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุรชาติ ศรีชูน่ิม (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีผลต่อการให้บริการข้อมลูสารสนเทศของเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อการให้บริการข้อมลูสารสนเทศของเว็บไซตจ์ังหวัดรอ้ยเอ็ด เพื่อเปรยีบเทียบความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการข้อมลูสารสนเทศของเว็บไซต์จังหวดัร้อยเอด็ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ และทินกร จุลแก้ว (2559) ได้ศึกษาเรือ่ง การพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูสาธารณสุขจังหวัดพังงา ผลของการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุูณพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ทุกตัวมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 แสดงว่า กรอบความคิดได้รบัการยืนยันจากข้อมลูเชิงประจักษ์ท่ีรวบรวมได้จาก
กลุ่มประชากรศึกษา กล่าวคือ สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นกบักลุ่มประชากรศึกษา ดังนั้น แบบจ าลองใหม่ 
จึงสามารถใช้อธิบายกรอบความคดิวิจัยดังกล่าวข้างต้น ไดม้ีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้มีการใช้ประโยชน์จากการ
ประมวลผลฐานข้อมูลในการตดิตามก ากับงานตามตัวช้ีวัดในทุกระดบัภายใต้ข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
     7)  ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  
          ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินนโยบาย Thailand 4.0 และ  
Big Data และได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการด้าน Big Data เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประสานความร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.) ในการปักหมดุศูนย์ข้อมลูขา่วสารของราชการทีเ่ข้าร่วมโครงการ No Copy เป็นต้น มีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สุรชาติ ศรีชูนิ่ม (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มผีลต่อการให้บรกิารข้อมูล
สารสนเทศของเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซตจ์ังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมลูสารสนเทศของ
เว็บไซตจ์ังหวัดร้อยเอ็ดของบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพต่างกัน และมคีวามสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรวรรณ เขียวลออ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์กระบวนการสร้างนวัตกรรมส าหรับพนักงานใน
องค์กร ผลการศึกษาพบว่า การเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรมมีปจัจัยส าคัญคือ การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสง่เสริมกิจกรรมส่งเสริมการท างานแก่พนักงานใน
องค์กร นอกจากน้ี มีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เทอดไท ศรีอุประ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงท่ีเกิดจากอุทกภัยแบบบูรณาการของ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล 
เพื่อการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงท่ีเกิดจากอุทกภัยแบบบูรณาการควรค านึงถึงความพร้อมด้านนโยบาย 
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ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพรอ้มด้านฐานข้อมูล และความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาใน
แต่ละหน่วยงาน ท้ังนี้ การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนโยบายและ 
ด้านการปฏิบัติเพื่อให้เกดิความต่อเนื่องและยั่งยืนในการแกไ้ขปัญหาต่อไป ในส่วนความพร้อมของสถานท่ีหน่วยงานได้
ด าเนินการปรับปรุงระบบให้รองรบัการบริหารจัดการข้อมลู มีระบบ Server ที่สามารถจดัเก็บข้อมลูได้อย่างปลอดภัย
ตามมาตรฐาน 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติของส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตร ี
      การบริหารจัดการข้อมูล Big Data ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มี 2 เรื่องที่ส าคญั เรื่องแรก 
คือ ทัศนคติของบุคลากรที่ต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและพรอ้มท่ีจะปรับตัว บุคลากรบางส่วนยังมองว่าเรื่อง Big 
Data เป็นเรื่องไกลตัว ท้ังที่รอบตัวเราในการท างานแตล่ะวันมีข้อมลูเกิดขึ้นและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งหากมี
การจัดเก็บทีเ่ป็นระบบ จะสามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้ อย่างน้อยที่สุดก็สะท้อนภาพความส าเร็จและประสิทธิภาพของ
การท างาน เรื่องที่สอง คือ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในการท างาน ซึ่งหลายส านัก/กอง ยังมีการเก็บข้อมูลเป็นกระดาษ 
และไม่อยู่ในรูปแบบทีส่ามารถน าไปวิเคราะห์หรือใช้งานต่อได้ เช่น สแกนเก็บไวเ้ป็นไฟล์ PDF มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรวรรณ เขียวลออ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์กระบวนการสร้างนวัตกรรมส าหรับพนักงานใน
องค์กร ผลการวิจัยสรุปว่า การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรมมีปจัจัยส าคัญคือ การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท างานแก่พนักงานใน
องค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอดไท ศรีอุประ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากอุทกภัยแบบบรูณาการของส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผลการวจิัยสรุปวา่ การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากอุทกภัยแบบบูรณาการควรค านึงถงึความพร้อมด้านนโยบาย ความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ความพร้อมด้านฐานข้อมูล และความพร้อมด้านบคุลากร เพื่อการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาในแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้  
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนโยบายและด้านการปฏิบัตเิพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 3.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏบิัติของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
      หน่วยงานจะจัดอบรม ช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ Big Data เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรแล้ว ยังต้องมรีะบบการท างานเรื่องข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับการน านโยบาย THAILAND 4.0  
Big Data มาปฏิบตัิในหน่วยงานดว้ย ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังประสบกับปัญหาและอปุสรรคในการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบตัิ ทั้งในเรื่องความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล ความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นสว่นบุคคล) 
คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปจัจุบัน) การเปิดเผยข้อมลู (เช่น หน่วยงานเจ้า 
ของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมลู กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมลูไม่อยู่ในรปูแบบท่ีใช้งานต่อ
ได้ง่าย) และยังไมม่ีการน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านีอ้าจเป็นผลมาจาก 
การบริหารจัดการข้อมูลทีไ่ม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้หน่วยงานมีมาตรการและ
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมลูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้กรอบการก ากับดูแลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance Framework) เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
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องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ น าไปปรับใช้ให้เขา้กับลักษณะเฉพาะของแตล่ะหน่วยงานเพื่อให้
สามารถปรับตัวตามบริบทท่ีเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเมื่อหน่วยงานมีแนวทางด าเนินการตามกรอบการก ากับดูแล
ข้อมูลภาครัฐดังกล่าว บุคลากรในหน่วยงานก็จะต้องปรับตัวในการท างานเกี่ยวกับข้อมูลให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ 
และท าให้การบริหารจัดการข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มสีอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิมพ์ลักษณ์ กลางวิชิต (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวโนม้การเลือกใช้บริการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data as a 
Service) ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผลงานวิจัยพบว่า จากนโยบายการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
และการบริการ Open Government Data ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานท าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่
เป็นประโยชน์นั้น ท าให้ปริมาณขอ้มูลที่หน่วยงานภาครัฐเก็บรวบรวมไว้แต่อดตีจนถึงปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีอนาคตที่จะมีปริมาณข้อมูลที่มากมายมหาศาล ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าว โดยการน ามาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อต่อยอดการท างานและส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทยใหด้ียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชาติ ศรีชูนิ่ม 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อการให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซตจ์ังหวัดร้อยเอ็ด  
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการข้อมลูสารสนเทศของเว็บไซต์จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมลูสารสนเทศของเว็บไซต์จังหวัดร้อยเอด็ของบุคลากร 
ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพต่างกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ เขียวลออ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์กระบวนการสร้างนวัตกรรมส าหรับพนักงานในองค์กร ผลการวิจยัสรุปว่า  
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรมมีปัจจัยส าคัญคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ
ขององค์กร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท างานแก่พนักงานในองค์กร 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การก้าวสู่มติิใหม่ THAILAND 4.0 (Big Data) ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงานปลดั 
ส านักนายกรัฐมนตรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ Big Data เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ต้องมรีะบบการ
ท างานเรื่องข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับการน านโยบาย THAILAND 4.0 (Big Data) มาปฏิบัติในหน่วยงาน เพราะ
ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปญัหาเชิงนโยบายและปฏิบตัิ ทั้งในเรื่องความซ้ าซ้อนของข้อมูล ได้แก่ 
 -  ความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูล เช่น การรักษาความลับ การเข้าถงึข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล 
เป็นต้น  
 -  คุณภาพของข้อมูล เช่น ความถกูต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปจัจุบัน เป็นต้น  
 -  การเปิดเผยข้อมูล เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตใหเ้ข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อน
และใช้เวลานาน ข้อมลูไม่อยู่ในรูปแบบท่ีใช้งานต่อได้ง่าย เป็นต้น 
 นอกจากน้ี ยังไม่มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจ
เป็นผลมาจากการบริหารจดัการขอ้มูลที่ไมค่รอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีมาตรการ 
และแนวปฏิบตัิในการบริหารจดัการและก ากับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้กรอบการก ากับดูแล
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ น าไปปรับใช้ให้เขา้กับลักษณะเฉพาะของแตล่ะหน่วยงานเพื่อให้
สามารถปรับตัวตามบริบทท่ีเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานมีแนวทางด าเนินการตามกรอบการก ากับดูแล 
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ข้อมูลภาครัฐดังกล่าว บุคลากรในหน่วยงานก็จะต้องปรับตัวในการท างานเกี่ยวกับข้อมูลให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ 
และท าให้การบริหารจัดการข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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