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คํานํา 

 

 คู่มือ “การจัดทํามาตรฐานเพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ” เป็นส่วนหน่ึงของ
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ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาระบบข้อมูลที่มีการเช่ือมโยงกระบวนการและข้อมูลระหว่าง
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
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บทที่ 3  การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการ 
บูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
 

บทที่ 4  ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ 

สามารถหาเหตุผล
สนับสนุนในการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการ 

บทที่  5 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล 
 
 
 
บทที่ 6 ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและลดความ
ซ้ําซ้อนรายการข้อมูล 

 
 
 
บทที่ 7 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 
 

• เ ข้ า ใ จ แ ล ะ มี ค ว า ม รู้
เ บ้ืองต้นในการจัดทํ า
มาตรฐานข้อมูลร่วม 

• ทราบถึงวิ ธีการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ม า ต ร ฐ า น ที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงการประกาศรายการ
ข้อ มูล ให ม่ลง ในมาตรฐานชื่ อ
รายการข้อมูลของประเทศ  

• ความพร้อมในการสร้างทีมงาน 
• เข้าใจภาพรวมของวงจรชีวิตการพัฒนา 

รายการมาตรฐานข้อมูลร่วม 

• ทราบถึงความสําคัญของ 
การจัดทํามาตรฐานข้อมูล 

• มีความรู้เบ้ืองต้นและทราบถึง
องค์ประกอบสําคัญเพื่อเริ่มต้น
การวางแผนจัดทํารายการ
มาตรฐานข้อมูลร่วม 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับ 

บทที่ 8 การประเมินผลกระทบ
โครงการเช่ือมโยงข้อมูลที่มีต่อ
องค์กร 

 

สามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการเพื่อเตรียมรายการ
ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ จั ด ทํ า
มาตรฐานข้อมูล 

คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน  

• สามารถกําหนดโจทย์เพื่อระบุขอบเขต
ของโครงการในการพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนพร้อม
ข้อมูล 

• ทราบถึงกระบวนการทํ างานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ที่มาและความสําคัญ  
ของการจัดทํามาตรฐาน 

 
 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงที่มา และความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยปัญหา

การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานข้อมูล และกรอบการจัดทํามาตรฐาน
ข้อมูล เพ่ือการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

1.1 ปัญหาการเชือ่มโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต่างๆท้ังภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ สามารถจําแนกปัญหาได้ดังน้ี 

1) การใช้รหัสอ้างอิงที่แตกต่างกัน เช่น การอ้างอิงบุคคล กรมการปกครองใช้เลขประจําตัว
ประชาชน โรงเรียนใช้เลขประจําตัวนักเรียน มหาวิทยาลัยใช้รหัสนิสิต/นักศึกษา และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เลขที่มัคคุเทศก์ เป็นต้น  

2) การแยกแยะหมวดหมู่ที่ต่างกัน เช่น ประเภทสินค้าตามพิกัดศุลกากร จะมีความแตกต่างไป
จากประเภทสินค้าตามพิกัดสรรพสามิต ประเภทผู้ป่วยตามระบบสาธารณสุขจะต่างจาก
ประเภทผู้ป่วยตามระบบประกันสุขภาพของธุรกิจประกันชีวิต หรือประเภทผู้ประกอบการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต่างไปจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  

3) ความหมายของรายการข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สําหรับกรม
ทางหลวงจะหมายถึงความเสียหายในทรัพย์สินของกรมทางหลวง ในระบบสาธารณสุขอาจ
หมายถึงค่ารักษาพยาบาล ขณะที่ความหมายของกรมบรรเทาสาธารณภัยอาจหมายถึงความ
เสียหายในทรัพย์สินราชการ ทรัพย์สินส่วนตัว และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

4) หน่วยนับ/หน่วยอ้างอิง มีความแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยโปลิโอน้ัน ในระบบสาธารณสุขมี
ความต้องการในการแยกแยะอายุของผู้ป่วยเป็นเดือน แต่ในระบบรายงานประชากรจะมี
ความสนใจในระดับปีเท่าน้ัน ปริมาณมลพิษในระบบการรายงานมลพิษจากการปล่อยนํ้าเสีย
จะเป็นค่าของเสียที่วัดได้จากแต่ละโรงงาน แต่ในรายงานนํ้าเสียตามแหล่งนํ้าจะเป็นปริมาณ
ของเสียของทั้งแหล่งนํ้าน้ัน หรือนํ้าหนักปลาที่ตลาดปลาจะเป็นนํ้าหนักเฉล่ียของปลา
ทั้งหมดที่ประมูลได้ แต่นํ้าหนักปลาที่ส่งออกจะเป็นนํ้าหนักของปลาแต่ละตัว เป็นต้น  

5) รูปแบบข้อมูลและชนิดของข้อมูลมีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลในระบบ
จัดการฐานข้อมูลต่างๆ และการออกแบบรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน 
เช่น ข้อมูลชนิดตัวอักษร ในระบบจัดการฐานข้อมูลหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีมาตรฐานในการ
กําหนดประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย อันได้แก่ ข้อมูลที่เป็นประเภทข้อความ ก็มีการ

1 
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กําหนดเป็น Char, Var Char, Text, String, Long, Note เป็นต้น สําหรับข้อมูลประเภท
จํานวนเต็ม ก็มีทั้ง Small Integer, Short Integer, Integer และ Long Integer

6) การกําหนดกรอบความถูกต้องของข้อมูลแตกต่างกัน เช่น นํ้าหนักในโรงพยาบาลที่ให้บริการ
ผู้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องเก็บทศนิยม แต่ในโรงพยาบาลเด็กมีความจําเป็นที่จะต้องเก็บทศนิยม
ของน้ําหนัก เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดขนาดยาให้เหมาะสมกับนํ้าหนักตัว อายุในโรงเรียน
ประถมศึกษาอาจกําหนดอายุขั้นตํ่าไว้ที่ 5 ปี แต่ในโรงเรียนปฐมวัยจะรับนักเรียนได้ต้ังแต่
อายุไม่ถึงปี หรือ ในระบบบริการงานบุคคลข้าราชการอายุข้าราชการจะต้องไม่เกิน 65 ปี 
ขณะที่ระบบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุสามารถระบุได้มากกว่า 65 ปี 

7) การอ้างอิงมาตรฐานที่แตกต่างกัน เช่น กระทรวงมหาดไทยมีการกําหนดรหัสหน่วยงาน
ปกครองระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการกําหนดรหัส
พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจ เป็นมาตรฐานของสํานักงาน เป็นต้น  

นอกจากน้ี ยังมีปัญหาอ่ืนๆอีกเป็นจํานวนมากท่ีไม่สามารถนํามากล่าวได้ครบ อย่างไรก็ดีปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 7 ประการ เป็นปัญหาหลักของการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การ
แก้ไขปัญหาด้วยการจัดทํามาตรฐานข้อมูล จําเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ในระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานข้อมูลร่วม 

1.2 ความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานข้อมูล 

ในการจัดทํามาตรฐานข้อมูลน้ันสามารถจัดทําได้หลายระดับ เช่น มาตรฐานระดับหน่วยงาน 
มาตรฐานระดับกลุ่ม มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม มาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานระดับระหว่าง
ประเทศ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการและความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน การจัดทํามาตรฐานข้อมูลมี
ความสําคัญ ดังน้ี 

1) เพิ่มความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
2) ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เน่ืองจากในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานน้ัน มักจะเป็นการดําเนินโครงการของหน่วยงานที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือให้บริการต่างๆควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะมีค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการใช้ หรือต้องการแลกเปลี่ยน เมื่อมีหน่วยงาน
อ่ืนที่มีความประสงค์จะดําเนินโครงการเช่นน้ีจะต้องมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเหล่าน้ีอีก ดังน้ัน
เมื่อมีการจัดทํามาตรฐานระดับกลุ่มหรือระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และประกาศเป็น
มาตรฐานกลางจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายการข้อมูลซ้ํา และไม่เป็นมาตรฐาน 

3) ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความต้องการใช้
ข้อมูลร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานน้ัน จากการสํารวจพบว่าเวลาที่ใช้ไป
ไม่น้อยกว่า 25% ของงาน คือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเพ่ือขอใช้ข้อมูล และ
มีกฎ กติกา ระเบียบ ที่ต้องปฏิบัติอีกเป็นจํานวนมาก รวมทั้งต้องจัดทําเอกสารระหว่าง
หน่วยงาน จัดประชุมเพ่ือทําความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหา และตัดสินใจอีกหลายครั้ง 
ดังน้ันเมื่อสามารถจัดทํามาตรฐานข้อมูลและประกาศใช้แล้ว ก็จะสามารถลดระยะเวลาใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีลงได้ 
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4) เพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็จของการดําเนินโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการ
ดําเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญประการหน่ึงคือ หน่วยงานท่ีผู้ใช้ต้องการข้อมูลอาจจะไม่ให้
ข้อมูล หรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ หรือตกลงเข้าร่วมโครงการ แต่ใช้ระยะเวลามาก 
ทําให้เมื่อดําเนินโครงการไประยะหน่ึงแล้วไม่สามารถดําเนินโครงการต่อได้ และจําเป็นต้อง
ปรับเน้ืองานใหม่ ทําให้เสียโอกาสในการดําเนินงานเป็นอย่างมาก ดังน้ันการจัดทํามาตรฐาน
ข้อมูลและประกาศไว้ชัดเจนจะทําให้สามารถศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้ชัดเจนก่อน
เร่ิมโครงการทําให้โอกาสท่ีโครงการล้มเหลวน้อยลง   

5) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้มากขึ้น ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ
สามารถให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับหน่วยงานของตน และมีระดับคุณภาพของการ
ให้บริการท่ีดี แต่ประชาชนยังคงมีความยุ่งยาก ในการติดต่อเพ่ือทําธุรกรรมจากหลาย
หน่วยงานในการดําเนินกิจกรรมหน่ึงๆ เช่น การขอจดทะเบียนประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
จะต้องติดต่อและทําธุรกรรมกับหลายหน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร 
สํานักงานประกันสังคม และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ันหากสามารถรวบบริการให้เป็น
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยการกําหนดมาตรฐานของข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน จะก่อให้เกิด
นวัตกรรมบริการจากข้อมูลเดิมได้ เช่น การติดตามผลการขอจดทะเบียน การย่ืนเปลี่ยน
สถานที่ต้ัง และการขอใบอนุญาตอ่ืนเพ่ิมเติมได้ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
ประชาชน นอกจากน้ีเมื่อมีผู้นิยมใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน หน่วยงานต่างๆ สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานจากการกํากับมาเป็นการตรวจสอบได้มากขึ้น เช่น การให้บริการ
เสียภาษีบุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้มีผู้เสียภาษีเข้าใช้บริการทาง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์น้อยลง ทําให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการ
ตรวจสอบและประเมินภาษีได้มากขึ้น หรือในการแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนระหว่างโรงเรียน
และโรงพยาบาลได้ ครูก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยและ
ผลการเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้มีผลการเรียนดีขึ้นได้  

6) ลดผลกระทบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล โดยท่ัวไปเมื่อไม่มีการกําหนด
มาตรฐานข้อมูล เมื่อมีความต้องการท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือรหัสต่างๆ หน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าของก็จะทําการปรับเปลี่ยนทันที ส่งผลให้หน่วยงานอ่ืนที่ใช้ข้อมูลร่วมกันต้องรีบเร่งแก้ไข
ตาม ซึ่งบางหน่วยงานอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ทัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่มีการใช้
ร่วมกันมากจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง การกําหนดเป็นมาตรฐานข้อมูลกลางนั้น การแก้ไข
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยอิสระ แต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับมาตรฐานให้ออก
มาตรฐานเวอร์ช่ันใหม่ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ผลกระทบ และประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อน  
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1.3 กรอบการจัดทํามาตรฐานขอ้มูล เพื่อการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

1.3.1 กรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ                                  
(Thailand e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF) [1] 

 หมายถึง การเช่ือมโยงกระบวนการทํางานและข้อมูลของระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับกอง สํานัก ฝ่าย ศูนย์ กรม กระทรวง และอ่ืนๆ โดยอาจ
เป็นการเช่ือมโยงกันภายในหน่วยงาน หรือข้ามหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกรรมที่มีกระบวนการ
ทํางานและข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลางให้บริการ ทั้งน้ีกระบวนการทํางานและข้อมูลต่างๆ อาจมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกรรมเดียวกัน
ผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือมีหลายบริการร่วมกันในระบบ
หน้าต่างบริการเดียวกัน  

1.3.2 กรอบแนวทาง (Guideline Framework)  
 หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติที่ไม่ได้บังคับ แต่แนะนําเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ง่ายขึ้น และกระบวนการ หรือ Procedure หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้
กําหนดไว้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย ความต้องการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติดัง
รูปที่ 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการ นโยบาย มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ

นโยบาย 

ความต้องการ 

มาตรฐาน 

ระเบียบปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
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1.3.3 การประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
 กรอบแนวทางในการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายองค์ประกอบ และนําเสนอท้ัง 
นโยบาย กระบวนการทํางาน กระบวนการสนับสนุน และสถาปัตยกรรมรวมกัน ผู้อ่านที่มีความคุ้นเคยกับ
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบดั้งเดิม (Classical System Development Life Cycle) 
อาจจะเข้าใจว่าลําดับของระยะที่ 1 – 10 ดําเนินไปตามลําดับ ซึ่งในทางปฏิบัติจริงแล้วจะต้องพิจารณา
ร่วมกับแกนเวลา  

ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือทีเอชอีกิฟ (Thailand       
e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF) ฉบับที่ 2.0 พ.ศ. 2553 ได้กําหนด
กระบวนการต่างๆ เป็น 10 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมการเบ้ืองต้น ระยะที่ 2 การกําหนดวิสัยทัศน์
เพ่ือการบูรณาการและการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้าน
ธุรกรรม ระยะที่ 4 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล ระยะที่ 5 สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน ระยะที่ 6 
สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี ระยะที่ 7 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงลึก ระยะที่ 8 การวางแผนการ
ดําเนินงานเบ้ืองต้น ระยะที่ 9 การกํากับและดูแลการบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และระยะ
ที่ 10 การปรับปรุงมาตรฐานการบูรณาการในกลุ่มงาน และเมื่อใส่แกนเวลาในการจัดทําโครงการสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา (ดูรูปที่ 1.2) ได้แก่ 

T1 : การวางแผนดําเนินโครงการ 
T2 : การดําเนินโครงการ 
T3 : การใช้งาน และบํารุงรักษา 

ดังน้ัน การพัฒนาโครงการ นับต้ังแต่ระยะที่ 1 –ระยะที่ 8 จะอยู่ในช่วงการวางแผนการดําเนิน
โครงการ ซึ่งในขั้นตอนการจัดทําสถาปัตยกรรม ในระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 6 มีหลายข้ันตอนย่อยที่สามารถ
ดําเนินงานคู่ขนานกันคือ การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล การ
จัดทําสถาปัตยกรรมด้านระบบงาน และการจัดทําสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี ระยะที่ 9 การกํากับและ
ดูแลการบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จะอยู่ในช่วงดําเนินโครงการ และระยะที่ 10 การ
ปรับปรุงมาตรฐานการบูรณาการในกลุ่มงาน จะอยู่ในช่วงการใช้งานและบํารุงรักษา (System 
Maintenance)  
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สําหรับคู่มือการจัดทํามาตรฐานเพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จะเน้นการนํา
กรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 มาเพ่ือจัดทําคู่มือ
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้มีความสามารถในการจัดทํามาตรฐานรายการ
ข้อมูลร่วม ตลอดจนทราบถึงกระบวนการจัดทํามาตรฐานข้อมูล ซึ่งความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดทํา
มาตรฐานรายการข้อมูลร่วมตามกรอบแนวทางในการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังรูปที่ 1.3 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1.3 กระบวนการศึกษาและจัดทํารายการมาตรฐานข้อมูลร่วม 

ระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม 

หลังจากเริ่มระยะที่ 1 การเตรียมตัวเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํา
โครงการ ความต้องการในการพัฒนาโครงการ และระยะที่ 2 การกําหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือการบูรณาการและ
การเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม ตาม
กรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ 
การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบกระบวนการของการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน              
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

ระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม ถึง ระยะที่ 4 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล 

ระยะที่ 4 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล ระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม 

ระยะที่ 1 การเตรียมต้วเบื้องต้น ถึง ระยะที่ 2 การกําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือการบูรณาการและการเชื่อมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ประชุม/สัมมนาเพ่ือสร้างความตระหนัก       
และจัดกลุ่มระบบข้อมูล/โดเมน 

ร่วมประชุมและศึกษาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 1  
การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ 

ขั้นตอนท่ี 2  
การวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานรายการ
ข้อมูลร่วมและลดความซ้ําซ้อนรายการ

ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 การประกาศใช้งานมาตรฐาน
ข้อมูลร่วมชุดใหม่ 
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• สร้างทัศนภาพธุรกิจในการแก้ปัญหา ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือการเช่ือมโยง/
แลกเปล่ียนข้อมูล ตลอดจนการจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม เพ่ือใช้กําหนดแผนภาพ
กิจกรรมของกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนน้ีจะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario) และแผนภาพ
กิจกรรม (UML Activity Diagram) 

ระยะที่ 4 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล 

 หลังจากกําหนดสถาปัตยกรรมธุรกรรมตามระยะที่ 3 ในระยะที่ 4 น้ีจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 ขั้นตอนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการกําหนดสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติวิเคราะห์
ข้อมูล ต้ังแต่การต้ังคําถามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล เพ่ือให้ได้รายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน 
ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วย ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล, กระบวนการทํางานของระบบ และ
รายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดมาตรฐานข้อมูลร่วม และลดความซ้ําซ้อนรายการข้อมูล 
 จากกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 จะได้รายการข้อมูลที่
ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน ซึ่งรายการข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมีความแตกต่างกันในเชิง
โครงสร้างหรือความหมาย ทําให้ต้องมีการสร้างความสอดคล้องก่อนที่จะนําข้อมูลไปออกแบบและสร้าง
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วย การกําหนดโครงสร้าง หรือแบบจําลองข้อมูล ที่มีการกําหนดช่ือและ
ชนิดของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยหลักการและข้อปฏิบัติทางเทคนิคในการกําหนดชุดข้อมูลร่วม 
(CCTS : Core Components Technical Specification) และเขียนแบบจําลองข้อมูล (Model) ที่ได้ใน
รูปแบบของ XML Schema (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 6) ทั้งน้ีจะต้องมีการตรวจสอบกับระบบ
ทะเบียนมาตรฐานข้อมูลแห่งชาติ ถ้ามีอยู่แล้วให้นํามาใช้ และปฏิบัติตามกติการ่วมที่กําหนดไว้ หากไม่มี
มาตรฐานข้อมูลกลางให้ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใชง้านมาตรฐานข้อมูลใหม่ (ถ้ามี) 
ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลที่จัดทําขึ้นใหม่ เพ่ือรับประกัน

ความถูกต้องตรงกันถึงแนวทางการได้มาซึ่งชุดรายการข้อมูลที่ต้องแลกเปลี่ยน วิธีการจัดเก็บและการ
แลกเปลี่ยน และการประกาศการใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้จะลงทะเบียนในระบบทะเบียนมาตรฐานข้อมูล
แห่งชาติ  

 

 



              

ที่มาและความสําคญัของการจัดทํามาตรฐาน 
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1.4  สรุป 

 ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต่างๆท้ังภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ มีหลายสาเหตุ เช่น การใช้รหัสอ้างอิงที่แตกต่างกัน รูปแบบและชนิดของข้อมูลต่างกัน หรือการ
อ้างอิงมาตรฐานต่างกัน ดังน้ันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงจัดทํากรอบแนวทางการ
เช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกรรมท่ีมีกระบวนการทํางานและข้อมูล
ต่างๆ ร่วมกัน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยคู่มือการจัดทํามาตรฐานเพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเล่มน้ี เน้นการนํากรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติระยะที่ 1 ถึง
ระยะที่ 4 มาจัดทํารายละเอียดเพ่ือเป็นคู่มือสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดําเนินงานได้จนถึงระยะท่ี 4 
โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้มีความสามารถในการจัดทํามาตรฐานรายการข้อมูลร่วม ตลอดจน
ทราบถึงกระบวนการจัดทํามาตรฐานข้อมูล 
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องค์ประกอบของ                             
การจัดทํามาตรฐานข้อมูลระดับชาติ 

 
 

2.1  นิยามของมาตรฐานข้อมูล1  

มาตรฐานข้อมูล หมายถึง กฎเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดรูปแบบและการนิยามข้อมูลที่ใช้
ร่วมกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และทําให้ผู้ใช้ข้อมูล
จดจําและเข้าใจความหมายของข้อมูลตรงกัน โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวจัดทําข้ึนจากการมีความเห็นตรงกัน 
และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

2.2   ระดับของมาตรฐานข้อมูล2 แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับหลักดังน้ี 

2.2.1 มาตรฐานข้อมูลระดับระหว่างประเทศ (International Data Standards) 
เป็นมาตรฐานที่ได้จากข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น 

มาตรฐานระหว่างประเทศขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดทํามาตรฐาน (International 
Organization for Standardization - ISO)  

2.2.2 มาตรฐานข้อมูลระดับประเทศ (National Data Standards) 
เป็นมาตรฐานที่ได้จากการประชุมหารือเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันของผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายใน

ประเทศ โดยมีหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติน้ัน ๆ เป็นศูนย์กลาง ซึ่งหน่วยงานมาตรฐานของชาติน้ี อาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้ สําหรับประเทศไทย หน่วยงานนี้ คือ สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยทําหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรม 

2.2.3 มาตรฐานข้อมูลระดับกลุ่ม (Association Data Standards) 
เป็นมาตรฐานที่กําหนดขึ้นจากกลุ่มหน่วยงาน หรือโดยกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการเดียวกัน หรือเกิด

จากข้อตกลงของกลุ่มองค์กรที่มีกิจกรรมการดําเนินงานเป็นอย่างเดียวกัน เช่น สมาคมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สมาคมการเงิน และการสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากน้ียังมีมาตรฐานที่เรียกว่า มาตรฐาน
อ้างอิง หรือ ดีแฟคโต (De Facto Standard) ซึ่งเป็นการอ้างอิงมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ที่มีความนิยม
ใช้กันมาก ซึ่งในหลายอุตสาหกรรม มาตรฐานอ้างอิงแบบดีแฟคโตบางมาตรฐานอาจได้รับความนิยมและ
ใช้กันแพร่หลายมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานระดับชาติ     

 
                                                            
1 ประมวลจาก นิยาม Data Standard ของ NIEM,EPA และนิยาม Standard ของ  ISO 
2 ประยุกต์จากนิยาม ISO Standard Level แปลโดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2 
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2.3 ประเภทของมาตรฐานข้อมูล 

มาตรฐานข้อมูลหน่ึงๆ สามารถพิจารณาได้หลายมิติ หลายมุมมอง การกําหนดให้นํามิติใดมาเป็น
มาตรฐานน้ันขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน ในทางปฏิบัติน้ันการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
ทางระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการกําหนดมาตรฐานข้อมูลหลายมิติด้วยกัน ได้แก่ มาตรฐานรหัสข้อมูล 
มาตรฐานชุดข้อมูล มาตรฐานเอกสาร มาตรฐานคําอธิบายข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.3.1 มาตรฐานรหัสข้อมูล  
หมายถึง การกําหนดค่าของรหัสให้เป็นแบบเดียวเพ่ือใช้ในการอ้างอิงถึงสิ่งเดียวกันตัวอย่างเช่น  

• รหัสจังหวัด (มาตรฐานระดับประเทศ) 
• รหัสประเทศ Country Codes (ISO3611-1)  
• รหัสหน่วยเงินตรา Currency Codes (ISO4217) 
• รหัสภาษา Language Codes (ISO639-2) 
• รหัสมาตรวัด UNECE Units of Measure used in International Trade 

ปัญหาของการเช่ือมโยงข้อมูล เกิดจากการที่แต่ละหน่วยงานต่างใช้รหัสอ้างอิงข้อมูลร่วมที่
แตกต่างกัน ซึ่งการจับคู่รหัสที่แตกต่างกัน ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าใจความหมายของรหัสแต่ละรายการ 
ทําให้เกิดค่าใช้จ่าย และลดประสิทธิภาพการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล 

2.3.2 มาตรฐานชุดข้อมูล  
 หมายถึง มาตรฐานที่ใช้อธิบายส่วนประกอบของชุดข้อมูลร่วม ทั้งรูปแบบและความหมาย เช่น 
ข้อมูลบุคคลเป็นข้อมูลประกอบด้วยรายการข้อมูล ดังตารางที่ 2.1  

ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างชุดรายการข้อมูลบุคคล 

ชื่อรายการ
ข้อมูล 

การปรากฎค่าของข้อมูล 
(0=ไม่จําเป็น, 1=จําเป็น) 

ชนิดข้อมูล ขนาด รูปแบบ 

ชื่อ 1 ตัวอักษร 30 ค่าใดๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเลข และอักขระพิเศษ 
นามสกุล 1 ตัวอักษร 30 ค่าใดๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเลข และอักขระพิเศษ 
วันเกิด 0 วันท่ี 8 ปี พ.ศ.(4) เดือน(2) วัน(2) 
เพศ 1 ค่าตรรก 1 bit TRUE = ชาย, FALSE = หญิง 

ในแต่ละรายการข้อมูลจะมีการอธิบายรูปแบบและความหมาย เช่น ชนิดของข้อมูล ขนาด 
ขอบเขตค่าของข้อมูล หรือรหัสข้อมูลที่ใช้ เป็นต้น ซึ่งการอ้างอิงมาตรฐานชุดข้อมูลน้ัน ผู้ใช้สามารถ
อ้างอิงข้อมูลทั้งชุด หรืออ้างอิงส่วนประกอบเพียงบางส่วน นอกจากน้ันผู้ใช้ยังสามารถเพ่ิมเติม
รายละเอียดของชุดข้อมูลได้อีกตามความจําเป็นในแต่ละบริบท เช่น ในกรณีที่มีการประกาศมาตรฐานชุด
ข้อมูลบุคคลอยู่แล้ว หากต้องการสร้างข้อมูลนักศึกษาก็สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานข้อมูลอ้างอิงกับ
มาตรฐานข้อมูลบุคคล โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดของนักศึกษาเช่น สาขาวิชาที่เรียน ปีที่เข้าศึกษา ดังแสดง
ในรูปที่ 2.1 ซึ่งหมายถึงชุดข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยข้อมูล ช่ือ นามสกุล วันที่เกิด เพศ สาขาวิชาที่
เรียน และปีที่เข้าศึกษา   
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รูปที่ 2.1 ตัวอย่างแบบจําลองข้อมูลบุคคล (Data Model) ในรูปแบบของ UML Class Diagram 

2.3.3 มาตรฐานรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์
เป็นมาตรฐานรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเฉพาะเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่ง

อาจสร้างจากชุดข้อมูลมาตรฐานประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ โดย TH e-GIF ได้กําหนดให้ภาษา XML เป็น
มาตรฐานสําหรับกําหนดโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล3  ตัวอย่างเอกสารที่อาจ
ประกาศเป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ร่วมกันในองค์กรหรือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น แบบฟอร์มการส่ง
ต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (เป็นการแสดงข้อมูลบางส่วนของเอกสารโดยดูรูปที่ 2.2 และ 2.3 ประกอบ) 
และแบบฟอร์มการขอวีซ่า เป็นต้น 

สิ่งที่สําคัญคือ การต้ังช่ือแต่ละรายการข้อมูล จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎการต้ังช่ือข้อมูล 
และการระบุชนิดของข้อมูลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานชนิดข้อมูล (Data Type Standard) ซึ่งเป็น
มาตรฐานสําหรับที่ใช้ในการกําหนดชนิดข้อมูล เช่น Boolean, Decimal, Double, Float, Integer, 
String และชนิดข้อมูลแบบซับซ้อนที่สร้างจากชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ระเบียน จํานวนเต็มลบ จํานวน
เต็มคี่ เป็นต้น  

 
บุคคล    ……………………….......... Person] 

 รหัสบัตรประชาชน  ………………………………. [CitizenID] 
 เลขท่ีผู้ป่วย   ………………………………. [HospitalNo] 
 เพศ   ………………………………. [Sex] 
 ชื่อ   ………………………………. [FirstName] 
 นามสกุล   ………………………………  [LastName] 
 เลขทะเบียนบ้าน  ………………………………  [HomeRegisterID] 
 รหัสสถานพยาบาลต้นทาง ………………………………  [SourceHealthcareID] 

รูปที่ 2.2 ตัวอย่างรูปแบบเอกสารสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล 

                                                            
3 รายละเอียด XML ดูในคู่มือแนวทางการออกแบบและบริหาร XML Schema ,TH e-GIF Version 1.0 

ชื่อ 

นามสกุล 

วันเกิด 
เพศ 

สาขาวิชา 

นักศึกษา 

ปที่เขาศึกษา 

บุคคล 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<xs:schema xmlns:xs=”ttp://www.w3.org/2001/XMLSchema” 
attributeFormDefault =”Unqualified”  elementFormDefault=”qualified” 
targetNameSpace=”urn:th:go:deptmember:1” 
xmlns=”urn:th:go:deptmember:1” version=”1.0”>  
 
<xs:element name="Person" type ="PersonType"> 
<xs:complexType name="PersonType"> 
<xs:sequence> 
   <xs:element name="CitizenID" type="xs:String" /> 
   <xs:element name="HospitalNo" type="xs:Integer" /> 
   <xs:element name="Sex" type="xs: Boolean" /> 
   <xs:element name="FirstName" type="xs:String" />  
   <xs:element name="LastName" type="xs: String " /> 
   <xs:element name="HomeRegisterID" type="xs:Integer" /> 
   <xs:element name="SourceHealthCareID" type="xs:integer" /> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs: element > 
</xs:schema> 

รูปที่ 2.3 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลบุคคลท่ีทําการแลกเปล่ียนในภาษา XML 

2.3.4 มาตรฐานคําอธิบายข้อมูล (Metadata Standard)  
ในแบบฟอร์มรายงานข้อมูลของราชการ (เอกสารกระดาษ) มักจะมีคําอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล

เป็นหมายเหตุไว้ที่ด้านล่างของเอกสาร เพ่ือให้ผู้รายงานข้อมูลเข้าใจเน้ือหาข้อมูลที่ต้องรายงานตรงกัน ซึ่ง
ในสาขาคอมพิวเตอร์เรียกว่า คําอธิบายข้อมูล (Metadata)  

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นมาตรฐานได้สะดวก เข้าใจรูปแบบและความหมายของ
ข้อมูลได้ชัดเจน  ISO/IEC 11179 ได้มีการกําหนดมาตรฐานการอธิบายข้อมูลซึ่งมีหัวข้อเฉพาะอย่างที่
กําหนดไว้เพ่ืออธิบายข้อมูลให้ครบด้าน เช่น นิยามข้อมูล รูปแบบข้อมูล วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง 
มาตรฐานที่ใช้ เป็นต้น นอกจากน้ัน ISO/IEC 11179 ยังกําหนดแนวทางในการให้นิยามข้อมูล การอธิบาย
ความหมายของข้อมูลที่ดี ชัดเจน ไม่คลุมเครือ วิธีการต้ังช่ือข้อมูล คุณลักษณะของข้อมูลที่ควรกําหนด ใน
ตารางท่ี 2.2 แสดงการอธิบายคุณลักษณะตัวอย่างข้อมูล Surname หรือนามสกุล ตามกรอบแนว
ทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
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ตารางท่ี 2.2 ตัวอย่างการอธิบายคุณลักษณะข้อมูล Surname หรือนามสกุล 

คําอธิบายภาษาอังกฤษ  
Metadata Category Metadata for Surname 

Name  FamilyName 
Definition  That part of a person’s name which is used to describe family,  

clan, tribal group, or marital association 
Business Format  Max 35 characters 
Validation  Consecutive spaces are not allowed 
Owner  DOPA 
คําอธิบายภาษาไทย 

หัวข้อคําอธิบาย คําอธิบายคุณลักษณะข้อมูลของนามสกุล 
ชื่อข้อมูล นามสกุล 
นิยาม ส่วนของชื่อบุคคลท่ีใช้สําหรับอธิบายเกี่ยวกับครอบครัว, วงศ์ตระกูล หรือ        

การเกี่ยวดอง เนื่องจากการสมรส 
รูปแบบ สูงสุด 35 ตัวอักษร 
การตรวจสอบความถูกต้อง ห้ามมีช่องว่างติดกัน 
เจ้าของมาตรฐานข้อมูล กรมการปกครอง 

2.4 องค์ประกอบของการจัดทํามาตรฐานข้อมูลระดับชาติ  

ในการจัดทํามาตรฐานเพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลน้ันจําเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 
หน่วยงานกํากับมาตรฐานข้อมูล ทะเบียนมาตรฐานข้อมูลสําหรับเป็นหลักในการกําหนดมาตรฐานใน
บริบทต่างๆ กฎเกณฑ์ในการสร้างข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน กลุ่มคนที่ใช้สารสนเทศร่วมกัน 
เคร่ืองมือสนับสนุนในการสร้างและใช้งานมาตรฐานข้อมูล และการจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูล 

2.4.1 หน่วยงานกํากับมาตรฐานข้อมูล (Data Standard Body) ควรมีหน้าที่หลักดังน้ี 
• กํากับดูแลและรับจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูล 
• ประสานงานและกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมระหว่างระบบ 
• ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานข้อมูล 
• อบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 

และนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
• ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของมาตรฐานข้อมลู เช่น เผยแพร่เร่ืองราวความสําเร็จของ

หน่วยงาน, กรณีศึกษา เป็นต้น 
• บริหารจัดการและปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.4.2 ทะเบียนมาตรฐานข้อมูล (Data Standard Registry) 
การพัฒนาทะเบียนมาตรฐานข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่มาตรฐานข้อมูล อํานวยความ

สะดวกในการสืบค้น และสร้างมาตรฐานข้อมูล  โดยทะเบียนมาตรฐานข้อมูลควรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ตามการใช้งานร่วมกัน ได้แก่ 
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• มาตรฐานข้อมูลกลาง (Universal Core Set) หรือ มาตรฐานชุดข้อมูลร่วม4 (Core 
Component Set) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันได้ในทุกบริบทในทุกโดเมน เช่น มาตรฐาน
ข้อมูลที่เก่ียวกับบุคคล ที่อยู่ องค์กร 

• มาตรฐานข้อมูลที่มีบริบท (Business Information Entities) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น      
2 ระดับได้ดังน้ี 
 มาตรฐานข้อมูลร่วม (Common Core Set) เป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันมากกว่า        

1 กลุ่ม (โดเมน) เช่น มาตรฐานประเภทสินค้าเกษตร สามารถใช้ได้ทั้งในโดเมนเกษตร 
และการพาณิชย์ เป็นต้น 

 มาตรฐานเฉพาะโดเมน (Domain Specific) เป็นมาตรฐานที่ใช้โดยกลุ่มที่ม ี       
ความสนใจร่วมกัน กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น มาตรฐานทางการแพทย์ 

ก่อนเร่ิมต้นรับจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูลใหม่ ในฐานข้อมูลทะเบียนมาตรฐานข้อมูลควรจะต้อง
มีมาตรฐานข้อมูลกลาง5 ที่ใช้ร่วมกันได้ในทุกบริบทของโดเมน เพ่ือเป็นมาตรฐานต้ังต้นให้หน่วยงานต่างๆ 
ตัวอย่างมาตรฐานกลางที่ใช้ได้ทุกบริบท ได้แก่  

ตัวอย่างการกําหนดมาตรฐานกลาง6 ได้กําหนดมาตรฐานกลางที่ใช้ได้ทุกบริบทในหัวข้อต่อไปน้ี 
• ที่อยู่ 
• หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, URL 
• หน่วยนับจํานวนเงิน ปีภาษี ปีงบประมาณ 
• รหัสต่างๆ 
• ข้อมูลขององค์กร 
• ข้อมูลบุคคล 
• ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
แสดงตัวอย่างมาตรฐานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น มาตรฐานที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ เป็นต้น 

โดยอ้างอิง BS7666 Address ดังตารางที่ 2.3 และมาตรฐานข้อมูลกลางเก่ียวกับบุคคล ดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.3 ส่วนประกอบของท่ีอยู่ (BS7666 Address) 

รายการข้อมูล จํานวนรายการข้อมูล 
Basic land and Property Unit เลขท่ี 0..1 
Primary Addressable Object Name ชื่อท่ีอยู่หลัก 1 
Secondary Addressable Object Name ชื่อท่ีอยู่รอง 0..1 
Unique Property Reference Number รหัสท่ีอยู่ 0..1 
Street Descriptive Identifier Structure ชื่อถนน* 0..1 
Unique Street Reference Number รหัสถนน* 0..1 
Postcode รหัสไปรษณีย์ 0..1 
หมายเหตุ จํานวนรายการข้อมูล 0..1 คือมีหรือไม่มีก็ได้, 1 คือต้องมี 1 รายการ 

 *ท่ีอยู่ต้องมีชื่อถนนหรือรหัสถนนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                                                            
4 มาตรฐาน CCTS โดย UN/CEFACT  
5 NIEM, UK e-GIF, Greece e-GIF ต่างก็มีการกําหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง  
6 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ http://www.cabinetoffice.gov.uk/govtalk/schemasstandards/e-gif/datastandards.aspx 
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ตารางท่ี 2.4 มาตรฐานข้อมูลกลางเก่ียวกับบุคคล 

รายการข้อมูล ความหมาย 

Person Birth Date วันท่ีเกิด 

Person Death Date วันท่ีตาย 

Person Ethnicity เชื้อชาติ 
Person Marital Status 
  S = Single (โสด)  
  M = Married (สมรส)  
  D = Divorced (หย่าร้าง) 
  W = Widowed (หม้าย) 
  N = Not disclosed (ไม่เปิดเผย) 
  P = Separated (แยกกันอยู่) 

สถานภาพการสมรส 
 
 
 
 
 

Person Name ชื่อ 

Person Place of Birth สถานท่ีเกิด 
Person Religion ศาสนา 
Person Sex เพศ 

หมายเหตุ รายละเอียดคําอธิบายรายการข้อมูล เช่น รูปแบบข้อมูล ให้ดูเพ่ิมเติมใน  Data Standards Catalogue    
ในเว็บไซต์ Cabinet Office ของสหราชอาณาจักร  

2.4.3 กฎเกณฑ์ในการสร้างข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน  
หากต้องการค้นหามาตรฐานข้อมูล เช่น ชุดข้อมูลบุคคล สามารถค้นหาจากทะเบียนมาตรฐาน

ข้อมูลแห่งชาติ กรณีที่ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ สามารถค้นหาจากมาตรฐานข้อมูลระดับระหว่างประเทศได้  

กรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ฉบับที่ 1.0 และ 2.0 (TH e-GIF 1.0, 
2.0) ได้แนะนํามาตรฐานชุดข้อมูลและรายการข้อมูล รวมทั้งมาตรฐานในการสร้างและการนิยามข้อมูล 
ดังแสดงในตารางที่ 2.5 จะเห็นได้ว่าการอ้างอิงช่ือรายการข้อมูลที่ TH e-GIF ระบุ ส่วนใหญ่จะเป็นด้าน
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในประเทศมีอีกหลายกลุ่มโดเมน เช่น โดเมนสาธารณสุข และโดเมนยุติธรรม
ซึ่งอาจอ้างอิงมาตรฐานอ่ืนๆ ได้ เช่น HL7 สําหรับโดเมนสาธารณสุข และ NIEM สําหรับโดเมนยุติธรรม 
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.5 มาตรฐานท่ีกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ฉบับท่ี 1.0 และ 2.0 (TH e-GIF 
1.0, 2.0) แนะนําให้ใช้ 

มาตรฐาน วัตถุประสงค์ 
ISO 11179-4 วิธีการนิยามชื่อรายการข้อมูล 
ISO 11179-5 วิธีการตั้งชื่อรายการข้อมูล 
ISO/DTS 15000-5 (Core Component 
Specification) 

การสร้างแบบจาํลองข้อมูลของเอกสาร  
การกําหนดชุดข้อมูลร่วม 
การตั้งชื่อรายการข้อมูล บริบททางธุรกิจ 

ISO 7372:2005 (UNTDED:United Trade Data 
Elements Directory) 

การกําหนดชื่อรายการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าและ 
การขนส่งระหว่างประเทศ 

UNeDocs Data Model โมเดลข้อมูลด้านการขนส่ง เพ่ือการนําเข้า ส่งออก ซ่ึง
สอดคล้องกับมาตรฐาน UN/CEFACT CCTS 

UN/CEFACT (Recommendation No 34) ขั้นตอนปฏิบัติในการสร้างความสอดคล้องของเอกสารและ 
การกําหนดชื่อรายการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

UN/CEFACT Core Component Library มาตรฐานชื่อรายการข้อมูลร่วมสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
WCO Data Model Based Standard Data Set การกําหนดชื่อรายการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการนําเข้า/ส่งออก  

การขนส่ง 
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.iso.org, www.unece.org/cefact และ 

www.wcoomd.org  

2.4.4 กลุ่มผู้ใชส้ารสนเทศร่วมกัน (Community of Interest) 
กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศร่วมกันจะเป็นกลุ่มคนทั้งที่มีความรู้ด้านเทคนิค ด้านธุรกรรม และ ผู้บริหารที่

มีความต้องการในการแลกเปลี่ยน หรือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานอยู่แล้ว การจัดต้ังกลุ่มจะ
ก่อให้เกิดการผลักดันเพ่ือสร้างมาตรฐานข้อมูลต่างๆร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนอาจจะมาจากโดเมนเดียวกัน เช่น 
แพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ จําเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย หรืออาจเป็นกลุ่มคนท่ีมา
จากต่างโดเมนกันได้ เช่น แพทย์ที่ทําวิจัยเรื่องโรคไข้เลือดออกจําเป็นต้องใช้ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกยางพารา
เน่ืองจากเป็นแหล่งชุกชุมของยุงลาย เป็นความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างโดเมนเกษตรและ
โดเมนสาธารณสุข 

2.4.5 เครื่องมือสนบัสนนุการลงทะเบียนมาตรฐานข้อมูล 
เป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้สําหรับการลงทะเบียน สืบค้น และ อํานวย

ความสะดวกในการสร้างมาตรฐานข้อมูลใหม่ โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานที่มีอยู่ อาจอยู่ในรูปแบบ web 
service application 

 นอกจากนั้นแล้วจําเป็นต้องมีเครื่องมือสําหรับแปลงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ข้อมูลยังไม่เป็นมาตรฐานได้ 
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2.5 การจดทะเบียนมาตรฐานขอ้มูล (Data Standard Registration) 

ถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดมาตรฐานข้อมูลขึ้นจากกลุ่มหน่วยงาน หรือโดยกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการ
เดียวกัน และมีการยอมรับและใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มแล้ว ก็ตามแต่ก็ยังจําเป็นที่จะต้องทําการจด
ทะเบียนมาตรฐานข้อมูล เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้พัฒนาระบบซึ่งอาจอยู่ในกลุ่มอ่ืนๆ ทราบ
ถึงโครงสร้างและความหมายข้อมูลซึ่งอาจต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามโดเมนกัน หรืออาจมีรายการ
ข้อมูล/ชุดข้อมูลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ข้ามโดเมนกันได้  

นอกจากน้ันเมื่อจํานวนผู้เข้าร่วมใช้มาตรฐานข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น และขยายไปในหลายโดเมน อาจ
ทําให้เกิดความต้องการเพ่ิมมาตรฐานใหม่ๆข้ึนมาได้ กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศร่วมกันในโดเมนต่างๆ สามารถ
ย่ืนขอจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูลใหม่ เช่น  

• การจดทะเบียนรหัสข้อมูล เช่น อาจมีการกําหนดรหัสผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตร ขึ้นมาใหม ่
• การจดทะเบียนชุดข้อมูล เช่น ทะเบียนชุดข้อมูลของเกษตรกรซึ่งยังไม่มีอยู่ในทะเบียน

มาตรฐานข้อมูลร่วม 
• การจดทะเบียนเอกสารข้อมูล ซึ่งอาจเป็นเอกสารสําหรับแลกเปลี่ยนผ่าน web services ที่

จดทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยเอกสารท่ีจดทะเบียนแล้วสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใหม่ โดยอาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ 

 สําหรับการขอจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูลรายการใหม่น้ัน สามารถทําได้โดยการย่ืนขอจด
ทะเบียนกับหน่วยงานที่กํากับมาตรฐานข้อมูล โดยหน่วยงานจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของมาตรฐาน
ใหม่ที่ย่ืนจดทะเบียนดังน้ี 

• ตรวจสอบรูปแบบและนิยามของข้อมูลตามกฎกติกา เช่น ISO 11179 และ ISO/DTS 
15000-5 

• ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศที่มีการจดทะเบียนแล้ว 
• ตรวจสอบความซ้ําซ้อนกับมาตรฐานระดับประเทศที่มีการจดทะเบียนแล้ว 

2.6 วงจรชีวิตการพัฒนารายการมาตรฐานข้อมูลร่วม 
 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานข้อมูลระดับประเทศ คู่มือฉบับน้ีได้ประยุกต์วงจรชีวิต
ของการพัฒนาจาก NIEM (National Information Exchange Model) ภายใต้หลักการพัฒนามาตรฐาน 
ข้อมูลตามที่ TH e-GIF กําหนดวงจรชีวิตของการพัฒนามาตรฐานข้อมูลประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน      
ซึ่งเทียบได้กับระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม และระยะที่ 4 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้าน
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1 :  การจัดทําทัศนภาพธุรกิจเป็นกระบวนการวางแผนด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือรองรับกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน รวมท้ังการวางแผนเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ใน
อนาคตที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นโดยการสํารวจสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร 
เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การวางแผน
การบูรณาการข้อมูลเพ่ือรับมือสถานการณ์นํ้าท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ กระบวนการจัดทําทัศนภาพธุรกิจจะช่วยให้องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น
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สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือแผนกิจกรรม ขั้นตอน
ที่ 1 น้ี เป็นขั้นตอนที่ดําเนินงานอยู่ภายใต้ระยะที่ 3 ตามแนวทางของ TH e-GIF 

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ความต้องการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์เง่ือนไขความต้องการในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน/ระหว่างองค์กร โดยการ
สร้างแบบจําลองการแลกเปลี่ยน และเขียนคําอธิบายขั้นตอนของกระบวนการต่างๆที่สามารถอธิบาย
ลักษณะการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจนในรูปของแผนภาพกิจกรรม ด้วยภาษาการ
จําลองแบบ (Unified Modeling Language) ขั้นตอนน้ีเป็นข้ันตอนที่กําหนดรายละเอียดของข้อมูลตาม
แผนกิจกรรมที่เป็นผลลัพธ์จากข้ันตอนที่ 1 และอยู่ภายใต้การดําเนินงานในระยะที่ 4 

ขั้นตอนที่ 3 : การกําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซ้อนรายการข้อมูล การกําหนดโครงสร้าง 
หรือแบบจําลองข้อมูล เร่ิมต้นจากการกําหนดช่ือและชนิดของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยหลักการ
และข้อปฏิบัติทางเทคนิคในการกําหนดชุดข้อมูลร่วม (CCTS : Core Components Technical 
Specification) ก่อนที่จะนําไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ XML Schema ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงวัตถุ
ที่เน้นความหมายของข้อมูล และเป็นรูปแบบมาตรฐานสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

ขั้นตอนที่ 4 : การตรวจสอบความถูกต้อง และการประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ เป็นข้ันตอน
การตรวจสอบที่กระทําโดยคณะกรรมการมาตรฐานข้อมูล เพ่ือรับประกันความถูกต้องก่อนเสนอแต่งต้ัง
มาตรฐานชุดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศ หากได้รับอนุมัติก็สามารถเผยแพร่ให้รับทราบ       
โดยทั่วกัน 

 

 

รูปที่ 2.4 วงจรชีวิตการพัฒนารายการมาตรฐานข้อมูลร่วม 
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ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เป็นการดําเนินงานของหน่วยงานที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่วนขั้นตอน
ที่ 4 เป็นการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานข้อมูลในหน่วยงานที่กํากับมาตรฐานข้อมูล โดย
รายละเอียดข้ันตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 จะกล่าวถึงในบทท่ี 4, 5, 6 และ 7 ตามลําดับ 

สําหรับบทที่ 3 จะกล่าวถึงการจัดต้ังคณะกรรมการ ซึ่งทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือ        
การบูรณาการ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดทํามาตรฐานข้อมูลร่วมตามวงจรชีวิตในรูปที่ 2.4

2.7  สรุป 

 ในการจัดทํามาตรฐานเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ัน นอกจากการกําหนดมาตรฐานข้อมูลที่มี
หลายมิติ อันได้แก่ มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐานชุดข้อมูล มาตรฐานเอกสาร และมาตรฐานคําอธิบาย
ข้อมูลแล้ว ยังจําเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ หน่วยงานกํากับมาตรฐานข้อมูล ทะเบียน
มาตรฐานข้อมูลสําหรับเป็นหลักในการกําหนดมาตรฐานในบริบทต่างๆ กฎเกณฑ์ในการสร้างข้อมูลให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน กลุ่มคนท่ีใช้สารสนเทศร่วมกัน เครื่องมือสนับสนุนในการสร้างและใช้งาน
มาตรฐานข้อมูล และการจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูล 
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การจัดตั้งคณะทํางาน 
เพ่ือจัดทํามาตรฐานข้อมูล                    
เพ่ือการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
 
 

การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจัดเป็นขั้นตอน
หน่ึงในการเตรียมการเบ้ืองต้นในระยะที่ 1 ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
ในเร่ืองของการเตรียมการผู้ที่เก่ียวข้อง และหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการบูรณาการ
ข้อมูล 

การจัดต้ังคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญ หากกําหนดคณะทํางานที่
ผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วนจะส่งผลต่อโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และอาจส่งผลให้
โครงการล่าช้า ประสบปัญหาต่างๆ ในระหว่างการดําเนินโครงการ ผลงานที่ได้ไม่ตรงตามความคาดหวัง 
และไม่สามารถกําหนดกลไกเพ่ือรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันท่วงที 

คณะทํางานมาตรฐานข้อมูลควรประกอบด้วยบุคลากร 5 กลุ่ม ได้แก่  
• กลุ่มผู้บริหาร ควรประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็น Chief Information Officers (CIO)  ของ

หน่วยงาน และผู้ที่มีหน้าที่ด้านระบบข้อมูลโดยตรงของหน่วยงาน 
• กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล ควรประกอบด้วยกลุ่มผู้ที่มีความรู้ในกระบวนการทํางาน เฉพาะเรื่องที่

ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรประกอบด้วยผู้อํานวยการ/หัวหน้า ศูนย์สารสนเทศ และ

บุคลากรด้านระบบฐานข้อมูล และเจ้าหน้าที่ซึ่งทํางานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
• กลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานท่ีต้องการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรประกอบด้วย

บุคลากรผู้มีอํานาจในการอนุมัติหน่วยงานอ่ืนให้สามารถใช้ข้อมูลได้ ซึ่งอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ที่มีความรู้ในกระบวนการทํางาน และข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน  

• กลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานใดที่ขาดบุคลากร
เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ผู้มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล และผู้มีความรู้ในเร่ืองมาตรฐานข้อมูล
และกลไกการควบคุม  
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

3.1  องค์ประกอบคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานข้อมูล 

คณะทํางานเพ่ือการจัดทํามาตรฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานน้ัน ควรประกอบด้วยคณะทํางาน  
2 ระดับ ได้แก่  

1. ระดับบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง คือ CIO หัวหน้า/
ผู้อํานวยการ ศูนย์สารสนเทศและหน่วยงานผู้ใช้ที่เข้าในกระบวนการทํางาน แผนงานและ
งบประมาณ ที่ปรึกษาจากภายนอก/ภายในหน่วยงาน และผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอก
ที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้ข้อมูล

2. ระดับทํางาน มีรายละเอียดตามโครงสร้างในรูปที่ 3.1 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

รูปที่ 3.1 โครงสร้างคณะทํางานมาตรฐานข้อมูล 

คณะทํางานทั้ง 2 ชุดจะต้องทํางานประสานกัน โดยคณะทํางานระดับบริหารจะเป็นผู้กําหนด
นโยบาย เป้าหมาย ให้กับคณะทํางาน ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่สนับสนุนการทํางาน และแก้ไขปัญหา
ด้านนโยบายให้กับคณะทํางาน    

 

หัวหน้าคณะทาํงาน 

 

ท่ีปรึกษาด้านเทคนิคของโครงการ  

ทีมเลขานุการโครงการ 
(โดยเลือกจากกลุ่ม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือจัดทําเอกสารเทคนิค) 

คณะทํางานด้าน 
กระบวนการทํางาน 

(โดยเลือกจากกลุ่มผู้ใช้งาน) 

คณะทํางานด้านเทคนิค 
(โดยเลือกจากกลุ่ม           

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คณะทํางานด้านเทคนิค 

(โดยเลือกจากกลุ่มผู้ใช้งาน) 



                        การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
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โครงสร้างคณะทํางานต้นแบบน้ีสามารถนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
สภาพการทํางานของแต่ละหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีบุคลากรมาก และมีประสบการณ์
ตลอดจนมีความชํานาญด้านการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ไม่จําเป็นต้องมีที่ปรึกษา  

3.2  กลยุทธ์ในการสร้างคณะทํางาน 

การสร้างคณะทํางานให้สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพน้ันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะ
ส่วนใหญ่คณะทํางานที่เป็นคณะกรรมการต่างๆ  จะทํางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ขาดการ
กําหนดระยะเวลาที่แน่นอน และไม่ได้ทําเป็นงานประจํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากคณะทํางาน ขาดการคิด
แบบบูรณาการ และไม่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน งานน้ันก็ไม่สามารถสัมฤทธ์ิผลได้ ดังน้ันจึงต้องมีกลยุทธ์ใน
การสร้างคณะทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 การคัดเลือกคณะทํางาน 
ในการคัดเลือกคณะทํางาน จะต้องคัดเลือกบุคลากรให้ครบตามองค์ประกอบที่ได้กําหนดไว้ใน

หัวข้อข้างต้น โดยบุคลากรเหล่าน้ันจะต้องมีทัศนคติเชิงบวก มีความรอบรู้ สามารถเข้าใจกลไกของ
กระบวนการทํางานได้ง่าย และมีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอ นอกจากน้ียังต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการ
แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลในระบบว่าข้อมูลน้ันเป็นข้อมูลของประเทศ ใช้เพ่ือแลกเปลี่ยน มิใช่ของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 

ในกรณีที่ประธานคณะทํางานมีภารกิจมาก รองประธานฝ่ายเทคนิคจะมีความสําคัญมาก เพราะ
จะต้องเป็นผู้ผลักดันและบริหารโครงการแทนประธานฯ และยังต้องแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ดังน้ัน 
จึงต้องพยายามคัดเลือกผู้ที่เข้าใจ และเห็นความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานข้อมูล เพ่ือจะได้ดําเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3.2.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน 
ก่อนเร่ิมงานควรดําเนินการเตรียมความพร้อมโดย 
• ฝึกอบรมคณะทํางานให้รู้จัก และเข้าใจในกลไกของการจัดทํามาตรฐานข้อมูล ตามกรอบ

แนวทางการเช่ือมโยงอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
• ฝึกอบรมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํามาตรฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เช่น Data Catalogue, Data Exchange Catalogue ของระบบทะเบียนกลาง และ        
e-Book ทั้งหมด ทั้งในระดับบริหาร และระดับดําเนินงาน 

• ประเมินความรู้ก่อนดําเนินโครงการ หากคณะทํางานใดขาดความรู้พ้ืนฐานในส่วนใด ก็ให้จัด
อบรมเร่ืองความรู้พ้ืนฐานให้เข้าใจตรงกัน ก่อนจะเริ่มโครงการ เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ในการบูรณาการข้อมูลตามระยะที่ 2 ของกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 

• ทําความเข้าใจในข้อมูลที่มีอยู่ของหน่วยงานในกลุ่มธุรกรรม/บริการ และข้อมูลที่ต้องการ
แลกเปล่ียนกับหน่วยงานอ่ืน ในรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นหัวข้อ 
Business Process และ Data Model เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทําสถาปัตยกรรม
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ด้านธุรกรรม และสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลในระยะที่ 3 และ 4 ตามกรอบแนวทางการ
เช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

• ศึกษาข้อจํากัดต่างๆในการแลกเปล่ียนข้อมูล เช่น กฎหมาย ระเบียบ และความพร้อมของ
แต่ละหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

3.3   การกําหนดระบบการทํางานและกลไกในการควบคุม 

การกําหนดกลไกในการดําเนินงาน และกลไกในการควบคุมการดําเนินงานนับว่ามีความสําคัญ
ย่ิง วิธีการกําหนดกลไกน้ีมี 3 วิธี ได้แก่ วิธี Top-down Bottom-up และ Sandwich ซึ่งแต่ละวิธีต่างก็มี
ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังน้ี 

1. Top-Down  เป็นกลไกท่ีมีการส่ังงานจากระดับสูงสุดลดหลั่นลงมาตามลําดับช้ัน ซึ่งหาก
ประเมินจากภายนอกแล้วอาจมองว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด แต่ผู้บริหารอาจจะไม่ทราบถึง
เน้ือหาและรายละเอียดการทํางาน กลไกในการเจรจาระหว่างหน่วยงาน สถานภาพปัจจุบัน
ของระบบข้อมูล ข้อจํากัด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ของการดําเนินงานต่างๆ อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้บริหารมีเวลา รู้
รายละเอียดมาก และมีผู้ช่วยที่มีความสามารถสูง ก็จะสามารถผลักดันโครงการให้ลุล่วงได้ 

2. Bottom-Up เป็นกลไกที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานในระดับปฏิบัติงาน ที่จะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดภาระงาน และลดเวลาในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วข้ึน ซึ่งจะทําให้คณะทํางานมีกําลังใจ และมุ่งมั่นที่จะ
แก้ไขปัญหา แต่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนําเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งในหลายกรณีผู้บริหารก็มิได้
พิจารณาลําดับความเร่งด่วนตามท่ีเสนอ และอาจไม่ทราบรายละเอียด และประเมินว่า
โครงการมีความยุ่งยาก ไม่คุ้มค่า และให้ความสําคัญกับการลงทุนกับโครงการอ่ืนที่เห็นผล
ในระยะสั้น อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารทําความเข้าใจในเร่ืองประโยชน์ของการจัดทํา
มาตรฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานว่ามีมากน้อยเพียงใด จะ
สามารถผลักดันโครงการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

3. Sandwich เป็นกลไกท่ีเกิดจากผู้ใช้งานในระดับหัวหน้างานหรือผู้อํานวยการ ที่เห็นความ
จําเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ ตามมาตรฐานข้อมูล และทราบลักษณะ
ข้อจํากัดต่างๆ พร้อมท้ังมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และจัดทําโครงการต่างๆ 
มาแล้ว ทําให้สามารถผลักดันทีมงานให้เดินตามกลไกที่กําหนดไว้ได้ และสามารถสื่อสารไป
ยังผู้บริหารในระดับสูงสุดขององค์กรได้ง่ายกว่าวิธีการแบบ Bottom-up  

อย่างไรก็ตามการดําเนินโครงการในทางปฏิบัติแล้ว ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ขององค์กร พร้อมทั้งติดตามและประเมินโครงการเป็นระยะๆ  

 

 



                        การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

 
3 - 5 

 3 

3.4   ความรู้พืน้ฐานท่ีจําเปน็สาํหรับคณะทํางาน 

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ควรมีพ้ืนฐานความรู้
ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 การสรา้งแบบจําลองข้อมูล (Data Modeling) 
คณะทํางานจะต้องรู้ความหมายและการบริหารจัดการฐานข้อมูล ประเภทของข้อมูล รหัสข้อมูล 

และแบบจําลองข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ Entity Relationship Diagram (ER Diagram) และ UML 
Class Diagram 

3.4.2 การจําลองกระบวนการทํางานโดยใชเ้ครื่องมือยูเอ็มแอล (Business Process Modeling 
using UML Tools) 
คณะทํางานควรมีความสามารถในการสร้างแบบจําลองของกระบวนการทํางาน โดยเขียนเป็น 

Block Diagram และมีผู้เช่ียวชาญมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ UML Activity Diagram  สําหรับ
หน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ใน UML แล้ว จะสามารถเขียนผังกระบวนการทํางานโดยใช้ UML 
Activity Diagram ได้เลย  

3.4.3 กระบวนการทํางานที่ต้องการแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
คณะทํางานจะต้องทราบและเข้าใจกระบวนการทํางานที่เก่ียวข้องระหว่างหน่วยงานที่จะ

แลกเปล่ียนข้อมูลกัน นับต้ังแต่การเตรียมข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยน การตรวจสอบ การนําผลลัพธ์มาใช้ 
และการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุขัดข้องที่ทําให้ไม่สามารถนําเอาข้อมูลมาใช้ได้ อีกทั้งควรเข้าใจความหมาย
ของรหัสข้อมูล เพ่ือให้จับคู่รหัสระหว่างหน่วยงานได้ และสามารถให้รหัสในกรณีที่ไม่สามารถจับคู่รหัสได้ 
ตลอดจนสามารถประเมิน Cost/Benefit ของโครงการ  

3.4.4 มาตรฐานข้อมูล 
คณะทํางานจะต้องศึกษา และเข้าใจมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทย และต่างประเทศ 

ทั้งรูปแบบ และรหัสข้อมูล เช่น รหัสพ้ืนที่ปกครอง รหัสประเทศ รหัสเพศ รหัสหน่วยงานภาครัฐ รหัสแท่ง
สําหรับสินค้าปลีก รหัสสถานพยาบาล รหัสบุคคล และรหัสสถานประกอบการ เป็นต้น รวมทั้งทราบถึง
กระบวนการจัดทํามาตรฐานข้อมูล (ดูรายละเอียดเร่ืองมาตรฐานข้อมูลที่ [8], [9], [10]) 
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

3.5   ปัจจัยหลักท่ีทาํให้การทํางานประสบความสําเร็จ 

ในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ น้ัน ปัจจัยที่ทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่
แตกต่างกันน้ัน ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน แนววิธีการดําเนินงาน คณะทํางาน และ ปัจจัยสภาวะแวดล้อมของ
แต่ละโครงการซ่ึงมีความแตกต่างกัน โดยจําแนกเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ และปัจจัยแห่งความล้มเหลว 
ดังน้ี 

ตารางที่ 3.1  ปัจจัยแห่งความสําเร็จและลม้เหลวของโครงการจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยน           
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ปัจจัย ความสําคัญ ความสําเร็จ ความล้มเหลว 
• ความพร้อมของ

หน่วยงานผู้ขอ
ข้อมูล 

มาก หน่วยงานที่ มีความพร้อมมีระบบ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ร อ ง รั บ บ ริ ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะและ
ทราบความต้องการของหน่วยงานว่า
ต้องการข้อมูลใดจากใคร  และใน
รูปแบบใด 

หน่วยงานท่ียังขาดความพร้อม คือ ไม่มี
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุน การ
แลกเปล่ียนข้อมูล ไม่มีบริการในการ
แลกเปล่ียนข้อมูลใดๆ เลย หรือไม่ทราบ
ว่าต้องการข้อมูลอะไร และจากหน่วยงาน
ใด 

• ความพร้อมของ
หน่วยงานผู้ให้
ข้อมูล 

มาก หน่วยงานผู้ให้ข้อมูลมีความพร้อม ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีจะรองรับบริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล มีรูปแบบและเงี่อน
ไขในการให้บริการข้อมูลอยู่แล้ว และ
มีนโยบายในการให้ บริการข้อมูล 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูลขาดความพร้อม ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีจะรองรับบริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ต้องสอบถามข้อมูล
เป็นกรณีๆ  ไป  ไ ม่ มีนโยบายในการ
ให้บริการข้อมูล และยังมีทัศนคติว่า
ข้อมูลเป็นสิ่งปกปิดและเป็นของตนเอง
ไม่ได้มีไว้เพ่ือแลกเปลี่ยน  

• การให้ความ 
สําคัญของ 
ผู้บริหาร 

มาก ผู้บริหารให้ความสําคัญ โดยมีนโยบาย
ในการลดภาระการทํางานด้วยการ
แลก เป ล่ียน ข้อ มูล  ใ ห้ เ ว ลาและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 

ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับตํ่า ไม่มีเวลา 
ในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ขาดการติด  ตามผล  และไ ม่ ใ ห้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ 

• ความสามารถ
และการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
ทํางานท่ี
ประกอบด้วย 
ผู้ผลิตข้อมูล 
และผู้ขอบริการ
ข้อมูล 

ปานกลาง คณะทํางานท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน และสามารถ
จัดทําแบบจําลองกระบวนการทํางาน 
อุ ทิศเวลาให้และมี เป้ าหมายของ
โครงการเป็นเป้าหมายของตนเอง 
และมีการโยกย้ายน้อยหรือไม่มีเลย 

คณะทํางานท่ีขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน มีเวลาให้น้อย ไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ และมีการเปลี่ยนตัว
แทนผู้เข้า ร่วมประชุม ทําให้ขาดความ
ต่อเน่ือง 

• ความสามารถของ
คณะทํางานด้าน
เทคนิค 

ปานกลาง คณะทํางานท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวน  การทํ างาน  ระบบฐาน 
ข้อมูล  เทคนิคในการแลกเปล่ียน
ข้อมูล สามารถจัดทําแบบจําลอง
กระบวนการทํางานร่วมกับผู้ ใช้ได้
อุทิศเวลา ให้ และมีการโยกย้ายน้อย
หรือไม่มีเลย 

คณะทํางานท่ีขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน ระบบฐานข้อมูล 
เทคนิคในการแลกเปล่ียนข้อมูล มีเวลา
ให้น้อย และมีการโยกย้ายบ่อย 



                        การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

 
3 - 7 

 3 

ปัจจัย ความสําคัญ ความสําเร็จ ความล้มเหลว 
• การวางแผน

โครงการ 
ปานกลาง ทํ าการวางแผนใ ห้ เหมาะสมกับ

โครงการ โดยแผนท่ีเหมาะสมควรมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน จัดสรร
งบประมาณ  และคณะทํา งาน ท่ี
เหมาะสมกับโครงการได้ และมีการ
ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
โครงการด้วย 

ขาดการวางแผน หรือวางแผนโดยขาด
ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง  กํ า หนด
ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน จัดสรร
งบประมาณและคณะทํางานโดยประเมิน
เชิงบวก 

• การบริหาร
จัดการโครงการ 

ปานกลาง จัดต้ังคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ 
ทํ า ก า รประชุ ม ติ ดต ามผลอ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ มีการกําหนดให้ผลการ
ทํางานในโครงการเป็นผลงานท่ีใช้ใน
การประเมินผลการเล่ือนตําแหน่งและ
เงินเดือน และจัดระบบการสื่อสารใน
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ข า ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม ผ ล อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ ไม่สามารถผลักดันให้ภารกิจ
ของโครงการเป็นภารกิจหลักได้ ขาด
ร ะบบก า ร สื่ อ ส า ร ใ น โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

• ผู้เชี่ยวชาญ/    
ท่ีปรึกษา 

ปานกลาง การมีคณะทํางานเสริมเป็นท่ีปรึกษา
ประจํ า โ ค ร งก า ร  ท่ี มี ค ว าม รู้ ม า
สนับสนุนจะช่วยให้สามารถดําเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยจะต้องกําหนดหน้าท่ีของท่ี
ปรึกษาให้เหมาะสม 

การได้ทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ไม่ครบทุก
ด้านส่งผลต่อโครงการเช่นกัน เพราะอาจ
ทําให้ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป และ
ให้ผลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 
3.6  สรุป 

การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจัดเป็นขั้นตอน
หน่ึงในการเตรียมการเบ้ืองต้นในระยะที่ 1 ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
ในเร่ืองของการเตรียมการผู้ที่เก่ียวข้อง และหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการบูรณาการ
ข้อมูล นอกจากนี้ คณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานข้อมูลยังมีส่วนร่วมในการเตรียมแนวคิดเบ้ืองต้น เพ่ือ
กําหนดโครงการพัฒนาระบบบริการร่วมอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ทั้งในระดับ กอง สํานัก ฝ่าย ศูนย์ 
กรม และกระทรวง ทั้งภายในกระทรวง และต่างกระทรวง ตลอดจนกําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือการบูรณาการ 
และการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ของกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

• หารือเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์ที่ชัดเจนของระบบ 
• สร้างความเห็นชอบในแนวทางของโครงการตามท่ีได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในเบ้ืองต้นไว้ 
• กําหนดแนวทางสําหรับการวิเคราะห์ความต้องการในรายละเอียด  
• ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค กฎระเบียบ และกลไกองค์กรและสังคม 
หลังจากน้ันคณะกรรมการชุดน้ีจะเป็นผู้ดําเนินการกํากับ และสนับสนุนให้ดําเนินการต่อในระยะ

ที่ 3 และระยะที่ 4 ได้แก่ การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม และสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาระบบบริการร่วมอิเล็กทรอนิกส์ และพร้อมที่จะนําไปปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อในระยะที่ 5 ถึง
ระยะที่ 10  
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ขั้นตอนที่ 1 
การจัดทําทศันภาพธุรกิจเพ่ือ                  
การบูรณาการ และเช่ือมโยงข้อมูล 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้าน
ธุรกรรม ในขณะที่ขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของระยะที่ 4 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้าน
ข้อมูล ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบกระบวนการของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังกระบวนการต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน  

ทัศนภาพมีประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินงานหลายๆด้าน เพราะเป็นการ
คาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ เช่น เมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หรือ
ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงไป การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการวางแผนล่วงหน้าได้
อย่างเหมาะสมย่อมเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของทุกองค์กร  

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ที่ใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในยามฉุกเฉินและยามปกติ การมีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมใช้ และมีคุณภาพ จึงเป็น
สิ่งจําเป็นที่ต้องมีการเตรียมพร้อม เพ่ือรองรับสถานการณ์ตามทัศนภาพที่จัดทําขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อนทํา
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําเป็นต้องเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน ดิน นํ้า อากาศ กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุน และวางแผนการผลิตด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่
เปลี่ยนไป 

การจัดทําทัศนภาพธุรกิจจึงเป็นขั้นตอนสําคัญที่สนับสนุนการริเร่ิมโครงการบูรณาการและการ
เช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยในบทน้ีนําเสนอแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จําเป็นต้องมี
การบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ในระยะน้ีคณะทํางานจะต้องประกอบด้วย นักวิเคราะห์ระบบที่ต้องทําความเข้าใจขั้นตอนการ
ไหลของกระบวนการ และความสัมพันธ์ของกระบวนการทํางานในภาพรวมของหน่วยงานท่ีต้องการ
บูรณาการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเข้าด้วยกัน ในลักษณะการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนทําความเข้าใจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้ันตอนเหล่าน้ัน  

ผลลัพธ์ที่ได้ในข้ันตอนน้ีจะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario) ที่ช่วยให้แต่ละ
หน่วยงานสามารถกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการได้อย่างชัดเจน และแผนภาพกิจกรรม 
(UML Activity Diagram) ที่ช่วยลดความคลุมเครือในขั้นตอนการทํางานระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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4.1  การสรา้งทศันภาพในอนาคต 

การสร้างทัศนภาพในอนาคตน้ัน เป็นการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตอัน
เน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป หลายหน่วยงานอาจมีภาพของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างชัดเจนอยู่แล้ว เช่น กรณีของกระทรวงเกษตรฯ ที่ ต้องรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพ่ือรักษาความม่ันคงทางอาหาร อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานอาจไม่
ตระหนักหรือคาดการณ์ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตจะมีผลกระทบต่อองค์กร
อย่างไร Schoemaker [7] เสนอกระบวนการในการสร้างทัศนภาพเบ้ืองต้น ดังน้ี  

4.1.1  การกําหนดขอบเขต เป็นการกําหนดช่วงเวลาและเรื่องที่จะพิจารณาหรือเร่ืองที่ต้องตัดสินใจ  
ช่วงเวลาอาจขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราพิจารณา เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมมีอัตราที่แตกต่างกัน     

4.1.2  การระบุผู้ที่เก่ียวข้องหลัก ในเรื่องหรือขอบเขตที่กําหนด ผู้ที่เก่ียวข้องหลักอาจเป็นผู้ที่สนใจหรือ
เก่ียวข้องในเรื่องน้ี เช่น ในเรื่องสภาวะโลกร้อน ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมี นักวิทยาศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา 
วิศวกรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังน้ันจึงจําเป็นต้องปรึกษาผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อสอบถามเร่ืองการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้น 

4.1.3. การระบุแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
กฎหมาย การเมือง สภาวะอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อเร่ืองที่จะศึกษาดังระบุในข้อ 4.1.1  ตัวอย่างเช่น 
หากเราสนใจศึกษาเรื่องการผลิตพืชเพ่ือพลังงานทดแทนใน 10 ปีข้างหน้า งานวิจัยด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือการค้นพบก๊าซธรรมชาติมีผลกระทบต่อเร่ืองพืชพลังงาน   

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆ  
• โครงสร้างทางประชากรศาสตร์ เช่น ผู้สูงอายุมีจํานวนมากข้ึน อาจเกิดการขาดแคลน 

แรงงาน  การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ อาจมีผลกระทบต่อการเกิดโรคระบาดท่ีเคยหมด
ไปแล้ว เป็นต้น 

• ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การกีดกันทางการค้า การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งมีผลต่อการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

• กฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง เป็นต้น 
• การขาดแคลนพลังงาน การวิจัยพลังงานทดแทน 
• การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแล้ว การจัดทําทัศนภาพ จําเป็นต้องมีการสรุปแนวโน้ม
แต่ละด้านและสามารถอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อการจัดทํากลยุทธ์ขององค์กร 

4.1.4   ระบุสถานการณ์หลักที่มีความไม่แน่นอน  ให้ระบุสถานการณ์หลักที่มีความไม่แน่นอนและมีผล
ต่อเรื่องที่พิจารณา โดยพิจารณาจาก สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง สภาวะ
อากาศ เช่น เทคโนโลยีใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ระดับนํ้าทะเลจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็วหรือไม่  
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4.1.5  การสร้างทัศนภาพเบื้องต้น จากแนวทางทั้ง 4 ข้อข้างต้น คณะทํางานจะต้องสามารถสร้าง   
ทัศนภาพในเบ้ืองต้นได้โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน และ สถานการณ์ที่มีความ
ไม่แน่นอน ที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อองค์กรในอันดับต้นๆ เช่น พิจารณาแยกเป็น 2 สถานการณ์ 
คือ สถานการณ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร และสถานการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร โดย
สถานการณ์เชิงลบอาจก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพ่ือวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนได้ หรือ
พิจารณาจากระดับความสําคัญของสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในอันดับต้นๆ หากสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนเหล่าน้ันได้ 

เมื่อได้ทัศนภาพหรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูล อาจมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งจาก
ภายในกระทรวงเดียวกัน หรือต่างกระทรวง ในหัวข้อต่อไป จะอธิบายถึงการวิเคราะห์ความต้องการข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือบูรณาข้อมูล โดยการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

4.2 การเลือกทัศนภาพในปัจจุบนั 

การเลือกทัศนภาพหรือสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานน้ัน อาจพิจารณาจาก แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ วาระแห่งชาติต่างๆ เพ่ือพิจารณา
สถานการณ์ที่จําเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลมาสนับสนุนการดําเนินงาน หรืออาจพิจารณาจากภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน เช่น การให้บริการประชาชน แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• การตรวจสอบสถานภาพบุคคล เช่น การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเบ้ียยังชีพ การได้รับค่า
สงเคราะห์บุตรตามกฎหมายแรงงาน ต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพบุคคลกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ การตรวจสอบการจบการศึกษาของนักเรียนเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
การขอรับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตของแรงงานท่ีต้องทําการขอมรณะบัตรจากโรงพยาบาลเพ่ือแจ้ง
แรงงานเขต และประกันสังคมพ้ืนที่  

• การตรวจสอบความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือออกใบอนุญาตต้ัง
โรงงาน หากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ของโรงเรียน ชุมชน 
สถานพยาบาล ศาสนสถาน และแหล่งนํ้า ในบริเวณใกล้เคียง จะทําให้การตรวจสอบสะดวกรวดเร็วขึ้น
และลดค่าใช้จ่ายลง 

• การติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขอต้ังโรงงาน เช่นโรงงานผลิตนํ้าผลไม้เพ่ือจําหน่ายใน
ประเทศและส่งออก ผู้ขอต้ังโรงงานต้องทําการแจ้งกับสํานักพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เป็นต้น หากหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมมือกันใน
การบูรณาการข้อมูลเพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จะช่วยลดเวลาและข้ันตอนในการขอ
อนุญาตได้มาก ซึ่งในปัจจุบันหลายหน่วยงานที่กล่าวถึงได้ปรับปรุงการให้บริการถึงที่ผ่านอินเทอร์เน็ต 
และเบ็ดเสร็จในคราวเดียว แต่ยังไม่ได้บูรณาการการให้บริการระหว่างหน่วยงาน 

• การเช่ือมโยงข้อมูลโรงพยาบาลเพ่ือการโอนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล ตามปกติกระทํา
โดยการโทรศัพท์สอบถามโรงพยาบาลปลายทางไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง ซึ่งใช้เวลานานเป็นการเพ่ิมความเสี่ยง
ให้แก่ผู้ป่วย หากสามารถทําระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการโอนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลจะช่วย
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ลดเวลาในการโอนย้ายลง ลดความเส่ียงของผู้ป่วย เสียงบประมาณน้อยลง บุคลากรทางการแพทย์
สามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ได้มากขึ้น และโรงพยาบาลปลายทางยังสามารถที่จะใช้เวลาในการเตรียมการ
น้อยลง เมื่อได้รับข้อมูลที่จําเป็นได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการ  

4.3 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจเพือ่การเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล  

กระบวนการจัดทําทัศนภาพธุรกิจเพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล จะช่วยอธิบาย
วิสัยทัศน์ในการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นรูปธรรม โดยอธิบายถึงความต้องการใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น การเกิดมลพิษทางนํ้า ทําให้
กรมควบคุมมลพิษจําเป็นต้องขอใช้ข้อมูลเกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมในพ้ืนที่เกิดเหตุจากกรมประมง
และกรมปศุสัตว์ รวมทั้งข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจากกรมโรงงาน เป็นต้น นอกจากน้ันการจัดทําทัศ
นภาพธุรกิจยังอธิบายถึงกระบวนการทํางานและการใช้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เห็นภาพความ
ต้องการในการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเบ้ืองต้น  ส่วนวิธีวิเคราะห์รายละเอียดของความต้องการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจะอธิบายในบทท่ี 5  

ทัศนภาพธุรกิจเพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนประกอบด้วยข้อมูลหลักดังน้ี 
• คําอธิบายทัศนภาพธุรกิจ 
• หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
• ขั้นตอนการดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

ตารางที่ 4.1 แสดงแบบฟอร์มการจัดทําทัศนภาพธุรกิจ พร้อมคําอธิบาย และตารางที่ 4.2 แสดง
ตัวอย่างของการจัดทําทัศนภาพธุรกิจ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงแบบฟอร์มการจัดทําทัศนภาพธุรกิจ 

หัวข้อ คําอธิบาย 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์/พันธกิจ/ภารกิจ/แผนแม่บท ของหน่วยงาน 
โดเมน  เลือกกรอบงานตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคม 
Business Scenario  กําหนดทัศนภาพและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ความต้องการ  วิเคราะห์ขั้นตอนการดําเนินงานในสถานการณ์ท่ีกําหนด 
ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  วิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกันสามารถจําแนกออกเป็น  

• การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล (Transactional Data Exchange) เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ลงทะเบียน
นักเรียนโดยตรวจสอบว่าเป็นประชาชนไทยจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

• การบูรณาการข้อมูล (Transactional Data Integration) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
เดียวกันในหลายแหล่งเข้าด้วยกัน เช่น ผลการเรียนของนักเรียนเป็นการรวมผล
การเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เข้าด้วยกัน  

• การเพ่ิมเติมคุณสมบัติของข้อมูลทะเบียน (Transactional Data Aggregation) 
เพ่ือรวมข้อมูลต่างๆสําหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์หรือพิจารณาเกี่ยวกับ
ธุรกรรม เช่น การตัดสินใจรับคนไข้โอนย้ายจากต่างโรงพยาบาลก็ต่อเม่ือได้ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาก่อนหน้าของผู้ป่วยจากโรงพยาบาล A, B และ C ท่ี
คนไข้ได้รับการรักษามาก่อน 

ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างของการจัดทําทัศนภาพธุรกิจเรื่องมลพิษ 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไป        
อย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

โดเมน  ด้านสิ่งแวดล้อม 

Business Scenario การเกิดมลพิษทางน้ํา  

การวิเคราะห์ความต้องการ  ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมโรงงาน กรมประมง 
เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา โดยเน้นท่ีการทําการเกษตรของ
เกษตรกร การปล่อยน้ําเสียของโรงงาน และผลการวัดปริมาณสารเคมีต่างๆ  

ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การประกอบกิจการ
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือค้นหาตําแหน่งสถานท่ีประกอบการ
เหล่านั้นได้ 

 

เมื่อได้จัดทําทัศนภาพธุรกิจเพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ในหัวข้อต่อไปจะ
กล่าวถึงการทําความเข้าใจ กระบวนการเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนภาพ
กิจกรรมโดยสังเขป 
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4.4  การทําความเข้าใจกระบวนการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ขั้นตอนน้ีเป็นการกําหนดและนิยามกระบวนการทํางานของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
กําหนดขอบเขตของกระบวนการทํางาน ตามตารางที่ 4.2 เพ่ือสร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการทํางานและข้อมูล ตามตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ตัวอย่างรายละเอียดของกระบวนการทํางาน 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม 

การตรวจสอบมลพิษทางน้ํา ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลของ
แหล่งท่ีมาต่างๆว่าท่ีเหล่านั้น
ผ่านการควบคุมมลพิษทางน้ํา
หรือไม่ 

ค้นหาข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆ แล้วนํามาตรวจสอบ 
ว่าผ่านการควบคมุมลพิษหรือไม่ 

นําข้อมูลมาบูรณาการแล้ว
แสดงเป็นรายงานหรือแผนภูมิ 

 

ตารางท่ี 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานและข้อมูล 

กระบวนการทํางาน/ข้อมูล ข้อมูล 
กรมปศุสัตว์ 

ข้อมูล 
กรมประมง 

ข้อมูล 
กรมโรงงาน 

ข้อมูล 
กรมควบคุมมลพิษ 

การค้นหาข้อมูลท่ีต้องการจะตรวจ
สภาพมลพิษ 

x x x  

นําข้อมูลมาบูรณาการและแสดงเป็น
รายงานหรือแผนภูมิ 

   x 

จากน้ันให้สร้างแบบจําลองของระบบโดยใช้ UML Activity Diagram (วิธีการเขียนแผนภาพ
กิจกรรม สามารถศึกษาได้จาก กรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัญลักษณ์ดังตาราง
ที่ 4.5  
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ตารางท่ี 4.5 ภาษาสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภาพกิจกรรม 

ภาพสัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ์ คําอธิบาย 

 

จุดเร่ิมต้นกระบวนการ 
(Activity Initial) 

เป็นสัญลักษณ ์แสดงการเร่ิมต้นของ
ขั้นตอนการทํากิจกรรม หรือกระบวน 
การต่างๆ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
(Activity) 

เป็นสัญลักษณ ์แสดงการทํากิจกรรม 
เช่น การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น 

 

เอกสาร (Document) เป็นสัญลักษณ ์แสดงเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับกระบวนการ 

 

เงื่อนไขการตัดสินใจเพ่ือเลือก
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
(Decision) 

เป็นสัญลักษณ ์แสดงการตัดสิน ใจ ซึ่ง
ระบบ หรือผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องตัดสินใจ
แล้วเลือกกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น 

 

 

การรอและรวมงานหลาย
กิจกรรม (Join) 

เป็นสัญลักษณ์ แสดงการรวมกิจกรรม 
ทั้งสองกิจกรรมแล้วจึงจะดําเนิน
กิจกรรมขั้นตอนถัดไป ถ้ายังไม่เสร็จทั้ง
สองกิจกรรมจะไม่สามารถดําเนินการ
ขั้นตอนต่อไปได้ 

 
 
 
 
 

 

การแบ่งงานออกไปหลาย
กิจกรรม (Fork) 

เป็นสัญลักษณ ์แสดงการแยกกิจกรรม 
ซึ่งสามารถทํางานพร้อมกันได้ทั้งสอง
ขั้นตอน 

 ลูกศรกํากับทิศทางขั้นตอน
การดําเนินงาน (Control 
Flow) 

เป็นสัญลักษณ ์แสดงทิศทางการทํางาน
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ 

 ลูกศรกํากับทิศทางเอกสาร 
(Dependency) 

เป็นสัญลักษณ ์แสดงทิศทางของ
เอกสารท่ีมีหลายเอกสารที่ต้องใช้ใน
ขั้นตอนถัดไป 

 

จุดส้ินสุดกระบวนการ  
(Activity Final) 

เป็นสัญลักษณ ์แสดงการส้ินสุดขั้นตอน
การทํางาน 

 

ช่องแบ่งบทบาท  
(Swim Lane) 

เป็นสัญลักษณ์ แสดงการแบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
หรือแต่ละหน่วยงาน 

จากการวิเคราะห์เบ้ืองต้น สามารถอธิบายด้วย UML Activity Diagram ของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลมลพิษทางนํ้า ดังแสดงในรูปที่ 4.1 
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หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับข้อมูลมลพิษ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับ
ข้อมูลการทําประมง 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับ 
ข้อมูลการทําปศุสัตว ์

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับ
ข้อมูลโรงงาน 

 

รูปที่ 4.1 ตัวอย่าง UML Activity Diagram ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลมลพิษทางน้ํา 

รูปที่ 4.1 เป็นตัวอย่างของแผนภาพกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลมลพิษทางนํ้า โดยมี
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลมลพิษเป็นหน่วยงานต้ังต้น และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลการทําประมง หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลการทําปศุสัตว์ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลโรงงาน    

4.5   สรุป 

ขั้นตอนการจัดทําทัศนภาพธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของระยะที่ 3 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้าน
ธุรกรรม ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

ผลลัพธ์ของขั้นตอนน้ี คือ ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกลางไม่
ขึ้นกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึง โดยใช้เทคนิควิธีการจัดทําสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรม ตามศูนย์
อํานวยความสะดวกด้านการค้า และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งสหประชาชาติ (UN/CEFACT United 
Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ที่เรียกว่า ยูเอ็มเอ็ม (UMM 
UN/CEFACT Modeling Methodology) ซึ่งเป็นวิธีการใช้ภาษาสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานสากลในรูป
ของแผนภาพที่เรียกว่า ยูเอ็มแอล (UML:Unified Modeling Language) หรือไอเอสโอ/ไออีซี 
19501:2005  

ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง
กับมลพิษ 

วางแผน 
ควบคุมมลพิษ 

ฐานข้อมูล 
ผู้ประกอบการสัตวน์้ํา 

ฐานข้อมูล 
ผู้ประกอบการสัตวเ์ลี้ยง 

ฐานข้อมูล 
โรงงาน 
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อย่างไรก็ตามข้ันตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนที่สามารถทําซ้ํา เพ่ือให้ได้มุมมองที่ละเอียดขึ้น 
ขณะเดียวกัน คณะทํางานสามารถขับเคลื่อน ระยะที่ 4 การจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล ไปคู่ขนานกัน 
เพ่ือนําไปสู่การจัดทํามาตรฐานข้อมูล อันประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดมาตรฐานข้อมูลร่วม และลดความซํ้าซ้อนรายการข้อมูล 
และขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้งานมาตรฐานข้อมูลใหม่ (ถ้ามี) ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5, 6 และ 7 
ตามลําดับ 
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ขั้นตอนที่ 2 
การวิเคราะห์ความต้องการเชือ่มโยง       
และแลกเปล่ียนข้อมูล 

 
 
ในบทน้ีจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการวิเคราะห์

ข้อมูล ต้ังแต่วิธีการต้ังคําถามจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล เพ่ือให้ได้รายการข้อมูลที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน ตลอดจน การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนขอ้มูล การทําความ
เข้าใจข้อมูล และรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล 

5.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นข้ันตอนการทํางาน
เพ่ือให้คณะทํางานได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญของโครงการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี บุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนน้ีสามารถช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจทั้งในการวางแผน 
การวิเคราะห์ความสําคัญ และการตัดสินใจในดําเนินงานโครงการต่อไป กรอบความคิดของการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ประยุกต์ใช้งานมาจาก [6] แสดงดังรูปที่ 5.1 

 

รูปที่ 5.1 กรอบความคิดของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการแลกเปลี่ยนข้อมูล [6]
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2 

3 

4 

5 
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กรอบความคิดน้ีเป็นเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการแลกเปล่ียนข้อมูล 
เพ่ือระบุองค์ประกอบที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนในการดําเนิน
โครงการ และสนับสนุนการอธิบายรายละเอียดของข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังต่อไปน้ี 

5.1.1  เป้าหมายทางธุรกิจ/กลยุทธ/์ประเด็นยุทธศาสตร/์โอกาส 
โครงการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกโครงการจะต้องเร่ิมต้นด้วยการกําหนดเป้าหมายของ

โครงการก่อน เพ่ือที่จะใช้เป็นทิศทางในการดําเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายของโครงการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนลดความ
เสี่ยงของผู้ป่วย 

5.1.2 วงจรชีวิตของข้อมูล (The Information Life Cycle) 
การจัดการองค์ประกอบหลักต้องอาศัยความเข้าใจถึงวงจรชีวิตของข้อมูลก่อน เน่ืองจากสถานะ

ขององค์ประกอบหลักในแต่ละระยะของวงจรชีวิตน้ันมีการดําเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะสามารถ
จัดสรรทรัพยากรหรือกําหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม วงจรชีวิตของข้อมูลสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 6 ระยะ ประกอบด้วย  

1) การวางแผน (Planning) เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนสถาปัตยกรรมของข้อมูล 
การพัฒนามาตรฐานและการนิยาม 

2) การจัดหาข้อมูล (Obtain) เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ การสร้างระเบียนข้อมูล
ใหม่ หรือการร้องขอบริการจากหน่วยงานอ่ืน 

3) การจัดเก็บข้อมูล (Store and Share) เป็นการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมลูสําหรับการเรยีกใช้
งาน นอกจากน้ันข้อมูลอาจจะถูกเก็บในรูปแบบอ่ืน เช่น ไฟล์ หรือเอกสาร 

4) การจัดการข้อมูล (Maintain) เป็นการจัดการ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงการ
เปลี่ยนรูปแบบ และการผสานข้อมูลหลายระเบียนเข้าด้วยกัน 

5) การใช้งานข้อมูล (Apply) เป็นการค้นคืนข้อมูลเพ่ือใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศ ที่ต้องการผ่านกระบวนการทําธุรกรรม (Transaction Processing) เพ่ือการ
สร้างรายงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ และการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถดําเนินกระบวนการทํางานได้แบบอัตโนมัติ 

6) การลบข้อมูล (Dispose) เป็นการสํารองข้อมูล หรือการลบข้อมูลออกจากระบบ 

การกําหนดสถานะของผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 บทบาท คือ ผู้สร้างข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล โดยผู้สร้างข้อมูล
หรือเจ้าของข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง 6 ขั้นตอนของวงจรชีวิตข้อมูล ในขณะที่ผู้ใช้ข้อมูล คือผู้ที่นํา
ข้อมูลไปใช้งานเพียงอย่างเดียว โดยอาจนําข้อมูลน้ีไปใช้ต่อในระบบอ่ืนๆ ที่ตนเองเป็นเจ้าของ 

5.1.3  องค์ประกอบหลัก 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน

ด้วยกันคือ 

1) ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่มีความสําคัญในการทํางาน  



 

                                        ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหค์วามต้องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
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2) กระบวนการทํางาน (Processes) คือ การทํางาน กิจกรรม การกระทํา งาน หรือขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือสารสนเทศ อาจจําแนกออกเป็นกระบวนการทํางานทางธุรกิจ หรือ
กระบวนการจัดการข้อมูล โดยกระบวนการทํางานถ้านิยามในระดับผู้ใช้งานสามารถ
พิจารณาได้จากกิจกรรมการทํางานประจําเพียงแค่บอกว่าเป็นการทํางานอะไร เช่น การ
จ่ายเบ้ียให้ผู้สูงอายุ แต่ถ้านิยามในระดับของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว
จะต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจนลงไปอีกว่าการทํางานน้ีทําอย่างไร เช่น การจ่ายเบ้ียให้
ผู้สูงอายุน้ันจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิว่าตรงตามระเบียบราชการ คือ ต้องเป็นคนไทยที่มี
อายุเกิน 60 ปีที่มีชีวิตอยู่ และเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้  

3) คนและหน่วยงาน (People and Organization) คือ หน่วยงาน คณะทํางาน ภาระการ
ทํางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และผู้ใช้งานข้อมูล ซึ่งในสภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะประกอบด้วยกลุ่มคนท่ีมาจากหลายหน่วยงาน ดังน้ันแต่ละ
หน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลแตกต่างกันไป โดยบางหน่วยงานอาจจะมี
บทบาทในการจัดหา ดูแล และให้บริการข้อมูล ในขณะที่อีกหน่วยงานเป็นผู้ใช้งานข้อมูล 
ซึ่ง Business scenario ที่ได้กําหนดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าช่วยในการระบุว่าใครมีบทบาท
อย่างไร 

4) เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
เช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน ระบบฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ภาษาสําหรับการนิยาม
รายละเอียด อธิบายและมาตรฐานข้อมูล โปรโตคอลในการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และอื่นๆ  

องค์ประกอบสําคัญของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดน้ีจะมีความสัมพันธ์กับวงจร
ชีวิตข้อมูล ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวน้ีเป็นสิ่งที่คณะทํางานที่ทําการวิเคราะห์จะต้องทําความเข้าใจเป็น
อย่างดี ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนดังที่จะอธิบายในหัวข้อที่ 5.1.4  

5.1.4 ความสัมพันธร์ะหว่างวงจรชีวิตของข้อมูลและองค์ประกอบหลัก 
 หัวข้อต่อไปน้ีจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวงจรชีวิตของข้อมูลและองค์ประกอบท่ีสําคัญ 
ได้แก่ ข้อมูล กระบวนการ คนและหน่วยงาน และเทคโนโลยี โดยคณะทํางานจะต้องต้ังคําถามเพื่อให้
ได้มาซึ่งคําตอบที่สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา ซึ่งอาจจะมีคําถามที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโครงการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอะไรบ้างที่ ต้องการแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่
แลกเปลี่ยนเก่ียวข้องในกระบวนการทํางานใดบ้าง ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนมาจากใคร/หน่วยงานใด
และข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนจัดเก็บในระบบใด แนวคําถามเบ้ืองต้น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.1 
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5.1.5  สถานที่และระยะเวลา 
การพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสมในการในการจัดต้ังระบบ และการกําหนดเวลาของการให้บริการ

ข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญอย่างหน่ึงที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความสําคัญ โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลาย
อย่างด้วยกัน เช่น ค่าใช้จ่าย การบํารุงรักษา ความยากง่ายในการเข้าถึงข้อมูล และประสิทธิภาพสูงสุด 
ปกติหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะรับผิดชอบในส่วนน้ี กรณีของระยะเวลาของการให้บริการน้ัน แต่ละ
หน่วยงานอาจมีเง่ือนไขท่ีนํามาพิจารณาที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดของข้อมูล ความหนาแน่นของผู้ร้องขอ
การบริการ และความทันสมัยของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
อาจจะต้องมีการเฉล่ียเวลาการเข้าถึงข้อมูลให้กับแต่ละหน่วยงาน เน่ืองจากมีผู้ต้องการเข้ามาใช้บริการ
ข้อมูลเป็นจํานวนมาก หรือบางกรณีข้อมูลบางอย่างอาจจะต้องรอเวลาเพ่ือการปรับปรุงข้อมูล เช่น ข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ หรือราคานํ้ามัน นอกจากน้ี ต้องคํานึงถึงช่วงเวลาที่หยุดให้บริการเพ่ือทําการสํารอง
ข้อมูล หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย  

5.1.6  องค์ประกอบทั่วไป 
องค์ประกอบทั่วไปที่สําคัญเป็นปัจจัยเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล ซึ่งองค์ประกอบ

เหล่าน้ีอาจจะมีความสําคัญต่อข้อมูลบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันอาจจะไม่มีความสําคัญเลยกับข้อมูล
อ่ืนๆ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยสามารถจัดกลุ่มออกเป็นประเภท
ต่างๆ ได้ดังน้ี 

1) ความต้องการ/ข้อบังคับ : ระเบียบทางราชการ กฎหมาย ความปลอดภัย และความเป็น
ส่วนตัว  

2) ความรับผิดชอบ : การบริหารและการจัดการ การกําหนดสิทธิ และการดูแลรักษา  

3) การปรับปรุงและป้องกัน : สาเหตุ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการเฝา้ระวัง 

4) โครงสร้างและความหมาย : การนิยาม บริบท ความสัมพันธ์ มาตรฐาน ข้อจํากัด 
สถาปัตยกรรม โมเดล การอ้างอิงข้อมูล เมตะดาต้า (Metadata) ออนโทโลยี (Ontology) 
การแบ่งประเภท และการแบ่งลําดับช้ัน ซึ่งโครงสร้างและความหมายนี้จะทําให้ทราบบริบท
ของการเรียกใช้งานข้อมูล 

5) การสื่อสาร : การสร้างความตระหนัก การเผยแพร่ การฝึกอบรม และการจัดทําเอกสาร 

6) การเปลี่ยนแปลง : การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
 
5.1.7  วัฒนธรรมและสภาวะแวดลอ้ม 

วัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ที่ส่งผลให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทัศนคติ คุณค่า แนวปฏิบัติ และพฤติกรรมทางสังคม บางครั้งอาจจะมีการ
กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของนโยบายหรือคู่มือปฏิบัติของหน่วยงาน สิ่งเหล่าน้ีทําให้
คณะทํางานเข้าใจธรรมชาติ และวิถีการปฏิบัติของหน่วยงาน หน่วยงานที่เน้นการทํางานภายใต้
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กฎระเบียบทางราชการและมีการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน วัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมดังกล่าวอาจจะ
ส่งผลมาถึงพฤติกรรมของการใช้งานข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน คือให้ความสําคัญกับการจัดทํา
มาตรฐานข้อมูลร่วมกัน กรณีน้ีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะไม่ซับซ้อน แต่ถ้า
หน่วยงานถึงแม้ว่ามีการทํางานเหมือนกันแต่มีแนวทางปฏิบัติที่ยืดหยุ่น รูปแบบข้อมูลอาจจะแตกต่างกัน 
ซึ่งกรณีน้ีต้องมีการจัดทํามาตรฐานร่วมกันก่อนที่จะทําการแลกเปลี่ยนหรือเช่ือมโยงข้อมูล 

5.2   ข้อมูลประกอบการทํางาน 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน คณะทํางานต้องมีข้อมูล
ประกอบการทํางาน ดังน้ี รายละเอียดความต้องการ แผนการดําเนินการของโครงการ รายงานการ
ประชุม ระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นโยบายของหน่วยงาน พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล เอกสารอธิบายกระบวนการ
ทํางาน โครงสร้างองค์กรและภาระงาน แบบจําลองข้อมูล และ สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี 

5.3   ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 

5.3.1 การทําความเข้าใจความต้องการของโครงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
แหล่งที่มาของความต้องการมาจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เ ก่ียวข้องกับโครงการเช่ือมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง และศึกษาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งรายละเอียดความต้องการของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะประกอบไปด้วย  

- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล  
- รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของข้อมูล  
- ขอบเขตและขอ้จํากัดของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
รายละเอียดที่ได้สามารถจัดทาํเป็นเอกสาร ตามแบบตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 ตัวอย่างรายละเอียดความต้องการของโครงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ความต้องการ  1. การแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงมลพิษทางน้ํา 
2. แก้ไขมลพิษทางน้ํา 
3. วางแผน 

ที่มา  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ประเภทของความต้องการ  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการดําเนินงาน 1. รับการร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงาน 
2. ตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. หาข้อมูลเพ่ือท่ีจะลงไปปฏิบัติ 
4. ทําการแก้ไขและให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  1. แหล่งกําเนิดมลพิษ จากโรงงาน 
2. เกษตรกรท่ีทําเกษตรกรรม 
3. เกษตรกรท่ีทําปศุสัตว์ 
4. เกษตรกรท่ีทําการประมง 

กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข้อง  1. การวางแผนการควบคุมมลพิษ 
2. ประเมินปริมาณมลพิษ 
3. ค้นหาแหล่งท่ีทําให้เกิดมลพิษ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  1. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับมลพิษ 
2. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการทําปศุสัตว์ 
3. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโรงงาน 
4. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการทําประมง 

ความสําคัญ  1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน ลดมลพิษ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

 
5.3.2 การทําความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูล 

ขั้นตอนน้ีนักพัฒนาหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องระบุรายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
มลพิษทางนํ้า โดยสร้างรายการข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลตามตารางที่ 5.3  
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ตารางท่ี 5.3 ตัวอย่างรายการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

ข้อมูลเกษตรกร 
Agriculturalist 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
(หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการทําประมง) 
 

รหัสเลขเอกสาร 

ชื่อ 

ประเภทเกษตรกร 

สถานะลงทะเบียน  

ประเภทฟาร์ม 

ประเภทท่ีอยู่ 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

ข้อมูลเกษตรกร  
(หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการทําปศุสัตว์) 
 

หมายเลขเกษตรกร 

หมายเลขคํานําหน้าชื่อ 

ชื่อ 

นามสกุล 

หมายเลขประจําตัวประชาชน 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

หมู่ท่ีตามทะเบียนบ้าน 

ชื่อหมู่บ้านตามทะเบียนบ้าน 

ตําบลตามทะเบียนบ้าน 

อําเภอตามทะเบียนบ้าน 

จังหวัดตามทะเบียนบ้าน 

เบอร์โทรบ้าน 

ข้อมูลโรงงาน 
Factory 
 
 
 
 

ข้อมูลโรงงาน  
(หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับโรงงาน) 

วันท่ีตรวจ 

ทะเบียนโรงงาน 

ระบบบําบัดท่ี 

รหัสประกอบกิจการ 

ชื่อผู้ประกอบกิจการ 
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

 ประกอบกิจการ 

เลขท่ีตั้งโรงงาน 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 

หมายเลขโทรศัพท์ 

สํานัก 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณนํ้าท่ีระบายออก 

latitude 

Longitude 

ชื่อคลอง 

ชื่อแม่น้ํา 

ประเภทโรงงาน 
 

กรณีข้อมูลที่เก่ียวข้องมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว สามารถศึกษาโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลจากเอกสารออกแบบระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือร้องขอให้ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลให้
พิมพ์พจนานุกรมออกมาจากระบบเพ่ือบันทึกรายละเอียดลงในตารางที่ 5.4  
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ตารางท่ี 5.4 ตัวอย่างรายละเอียดระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ฐานข้อมูลเกษตรกรท่ีทําประมง จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เก่ียวกับเกษตรกรท่ีทําอาชีพประมง 
ชื่อตาราง : ข้อมูลฟาร์ม 
รายละเอียดตาราง : รายละเอียดการเลี้ยงของฟาร์ม 
ชื่อรายการข้อมูล รูปแบบ คําอธิบาย 
Document_code Varchar รหัสเอกสาร 
Type_Farm Integer ประเภทฟาร์ม 

1 = ฟาร์มเลี้ยง 
2 = โรงเพาะฟัก/อนุบาล 

Item_No Integer ลําดับท่ี 
Aquatic_ID Integer รหัสสัตว์น้ํา 
Unit Integer หน่วยเลี้ยง 
Area Float พ้ืนท่ี 
Produce Float ผลผลิต 
   

2. ฐานข้อมูลโรงงาน จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
ชื่อตาราง : ข้อมูลโรงงาน 
รายละเอียดตาราง : รายละเอียดโรงงานอุตสาหกรรม 
ชื่อรายการข้อมูล รูปแบบ คําอธิบาย 
FACREG Integer ทะเบียนโรงงาน 
FNAME Varchar ชื่อโรงงาน 
FADDR Varchar ท่ีอยู่ 
FMOO Varchar หมู่ 
SOI Varchar ซอย 
PROV Integer รหัสจังหวัด 
AMP Integer รหัสอําเภอ 
TUMBOL Integer รหัสตําบล 
TEL Varchar โทรศัพท์ 
FACTYPE Varchar ประเภทโรงงาน 
FAC_CODE Integer รหัสโรงงาน 
   

3. ฐานข้อมูลเกษตรกรท่ีทําปศุสัตว์ จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เก่ียวกับเกษตรกรท่ีทําอาชีพปศุสัตว์ 
ชื่อตาราง : ข้อมูลเกษตรกรท่ีทําอาชีพปศุสัตว์ 
รายละเอียดตาราง : รายละเอียดเกษตรกร 
ชื่อรายการข้อมูล รูปแบบ คําอธิบาย 
FarmerID Integer รหัสเกษตรกร 
FirstName Varchar ชื่อ 
LastName Varchar นามสกุล 
CitizenID Integer เลขประจําตัวประชาชน 
Address Varchar ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
Moo Varchar หมู่ท่ีตามทะเบียนบ้าน 
VillageName Varchar ชื่อหมู่บ้านตามทะเบียนบ้าน 
TumbolID Integer ตําบลตามทะเบียนบ้าน 
AmphurID Integer อําเภอตามทะเบียนบ้าน 
ProvinceID Integer จังหวัดตามทะเบียนบ้าน 
TelNo Varchar เบอร์โทรบ้าน 



 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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5 

ข้อมูลที่สําคัญอีกอย่างที่คณะทํางานต้องเข้าใจก็คือ รายการข้อมูลมาจากหลายแหล่ง หรือรายการ
ข้อมูลร่วมที่ระบบฐานข้อมูลแต่ละระบบมีเหมือนกัน ทางเทคนิคแล้วรายการข้อมูลร่วมน้ีต้องมีรูปแบบที่
เหมือนกันเพ่ือการประมวลผลที่ถูกต้อง ดังน้ันคณะทํางานต้องบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ตามตารางที่  
5.5 

ตารางท่ี 5.5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบรายการข้อมูลท่ีมาจากหลายแหล่ง 

ข้อมูลเกษตรกร จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่
เก่ียวกับเกษตรกรท่ีทําอาชีพประมง 

ข้อมูลเกษตรกร จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ข้อมูลเกษตรกรท่ีทําอาชีพปศุสัตว์ 

ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย 
Document_code รหัสเลขท่ีเอกสาร FarmerID รหัสเกษตรกร 
Name_regis ชื่อ FirstName ชื่อ 
  LastName นามสกุล 
  CitizenID เลขประจําตัวประชาชน 
  Address ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
  Moo หมู่ท่ีตามทะเบียนบ้าน 
  VillageName ชื่อหมู่บ้านตามทะเบียนบ้าน 
  TumbolID ตําบลตามทะเบียนบ้าน 
  AmphurID อําเภอตามทะเบียนบ้าน 
  ProvinceID จังหวัดตามทะเบียนบ้าน 
  Telno เบอร์โทรบ้าน 
 
5.3.3 การทําความเข้าใจบคุลากรและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล 

ขั้นตอนน้ีเป็นการพิจารณาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะ
พิจารณาจากบทบาทหน้าที่ตามระเบียบราชการ สามารถแบ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็น 2 กลุ่ม คือ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนาเรียกว่าหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เป็น
หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและหน่วยงานจะช่วยให้คณะทํางาน
สามารถทราบว่าหน่วยงานสนับสนุนน้ันมีคุณลักษณะของข้อมูลที่สอดคล้องกับการทํางาน และมี
รายละเอียดของข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ ดังตารางที่ 5.6  

ตารางท่ี 5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและข้อมูลสนับสนุนการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 

หน่วยงาน 
ข้อมูลเกษตรกรท่ีทํา

อาชีพปศุสัตว์ 
ข้อมูลเกษตรกรท่ีทํา

อาชีพประมง 
ข้อมูลโรงงาน 

ข้อมูลการ
ประมวลผลมลพิษ 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการทําปศุสัตว์ 

ผู้สร้าง    

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการทําประมง 

 ผู้สร้าง   

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับโรงงาน 

  ผู้สร้าง  

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับมลพิษ 

ผู้ใช้ ผู้ใช้ ผู้ใช้ ผู้สร้าง 
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5.3.4 การพิจารณาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
ขั้นตอนน้ีป็นการทําความเข้าใจสภาวะแวดล้อมทางเทคนิคของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกรณีที่หน่วยงานมีระบบฐานข้อมูลหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว เพ่ือศึกษาการทํางาน
ของระบบฐานข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล และ คุณลักษณะทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยสามารถ
ศึกษาเอกสารคู่มือของระบบฐานข้อมูล เอกสารการพัฒนาระบบ และพจนานุกรมของข้อมูล โดยนําเอา
ข้อมูลที่ได้มาจัดทํารายงานการศึกษา ตัวอย่างเช่น การเช่ือมโยงข้อมูลกับสํานักบริหารงานทะเบียน 
กรมการปกครอง หลังที่หน่วยงานได้ทําข้อตกลงร่วมกันผ่านบันทึกความเข้าใจแล้ว หน่วยงานขอใช้
บริการต้องจัดเตรียมฮาร์ดแวร์พ้ืนฐาน และการเช่ือมสายสัญญาณไปยังสํานักบริหารงานทะเบียน ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ต้องมีการลงทุน  

5.4    สรุป 

หลังจากที่ทําการวิเคราะห์ความต้องการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น 
รายละเอียดความต้องการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล และรายการข้อมูลและรายละเอียดคุณลักษณะ
ของข้อมูล ซึ่งทางคณะทํางานสามารถนําไปใช้ในการดําเนินโครงการต่อไปได้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการ
นําเอารายการข้อมูลและรายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูลไปทําการ Mapping เพ่ือทําการเปรียบเทียบ
กับรายการมาตรฐานข้อมูลกลางที่มีการประกาศข้ึนเว็บกลาง ซึ่งรายละเอียดจะอธิบายในบทที่ 6 ต่อไป 
ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานข้อมูลกลาง คณะทํางานมาตรฐานข้อมูล จะต้องดําเนินการต่อเพ่ือนําไปสู่การ
ประกาศใช้มาตรฐานใหม่ ดังรายละเอียดในบทที่ 7 
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6 ขั้นตอนที่ 3  
การกาํหนดมาตรฐาน     
และลดความซ้ําซอ้นรายการข้อมูล 
 
 

จากกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในบทที่ 5 จะได้รายการข้อมูลที่
ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานซึ่งรายการข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมีความแตกต่างกันในเชิง
โครงสร้างหรือความหมาย ทําให้ต้องมีการสร้างความสอดคล้องก่อนที่จะนําข้อมูลไปออกแบบ และสร้าง
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

สําหรับบทที่ 6 น้ี จะนําเสนอวิธีการสร้างความสอดคล้อง และลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลใน
เอกสารที่จะแลกเปลี่ยน เฉพาะในขอบเขตที่ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องศึกษา เพ่ือริเริ่มพัฒนาโครงการ
เท่าน้ัน และเพ่ือให้ผู้ใช้งานคู่มือน้ีทราบถึงข้ันตอนการดําเนินงานตลอดจนกระทั่งสามารถผลิตรายการ
ข้อมูลร่วมให้เป็นเอกสาร XML ที่พร้อมแลกเปล่ียนข้อมูล ในบทน้ียังได้นําเสนอตัวอย่างการจําลองแบบ
ข้อมูล และการออกแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูป XML พอสังเขปโดยไม่ได้ลงรายละเอียดด้าน
เทคนิค1 

รูปที่ 6.1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อทราบความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปจนกระทั่งได้
เอกสารในรูปแบบ XML ที่พร้อมใช้ในการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยน

                                                 
1
  เนื้อหาทางเทคนิคในการจําลองแบบขอ้มูลของเอกสารและการออกแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML ซึ่งเป็นหน้าที่ของ

นักวิเคราะห์ระบบน้ันให้ศึกษาจากคู่มือ TH e-GIF ฉบับที่ 1.0 ซึ่งได้เสนอเน้ือหาทางเทคนิคของ “แนวทางการออกแบบและการบริหาร 
XML Schema” ไวแ้ล้ว  
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* การจัดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานอยู่ในขั้นตอนการจําลองแบบข้อมูล 
 

รูปที่ 6.1 ขั้นตอนการดําเนินงานการกําหนดมาตรฐานและสร้างความสอดคล้องของรายการข้อมูล 
การจําลองแบบขอ้มูล และการออกแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML 

 
 

นักวิเคราะห์ระบบ/ 
นักออกแบบเอกสาร XML 

ข้อมูลที่สอดคล้องและไม่ซ้ําซ้อน 

6.1-6.3 จําลองแบบข้อมูล* 
ของเอกสารตามมาตรฐาน 

แบบจําลองข้อมูล 

6.4 สร้างเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ในรปู XML 

เอกสาร XML เพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ความต้องการแลกเปล่ียนข้อมูล 

6.1 สร้างความสอดคล้อง 
และลดความซ้ําซ้อนของรายการข้อมูล 

รวบรวมช่ือรายการข้อมูล 
นิยามช่ือรายการข้อมูล 
วิเคราะห์ชื่อรายการข้อมูล 
กําหนดชื่อรายการข้อมูลที่ไม่ซ้ําซ้อน 



 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซ้อนรายการข้อมูล 
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6.1 วิธีการสร้างความสอดคล้อง และลดความซ้ําซ้อนรายการข้อมูล (Data Simplification, 
Harmonization)2 

6.1.1 การรวบรวมชื่อรายการข้อมูล  ให้รวบรวมช่ือรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่าง
หน่วยงานใส่ลงในตารางตามรายหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดที่มาของข้อมูล ดังแสดงในคอลัมน์
ที่ 1 – 4 ของตารางที่ 6.1 และตัวอย่างในตารางที่ 6.2 

6.1.2 การนิยามชื่อรายการข้อมูล 
 ให้นิยามช่ือรายการข้อมูลที่ได้จากข้อ 6.1.1 โดยเพ่ิมรายละเอียดของคําอธิบายรายการข้อมูล 

ลักษณะของข้อมูล และการใช้รหัสข้อมูล ดังที่ระบุในคอลัมน์ที่ 5 ถึงคอลัมน์ที่ 7 ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.1 

6.1.3 การวิเคราะหช์ื่อรายการข้อมูล 
ให้เปรียบเทียบช่ือรายการข้อมูลและความหมาย และตั้งช่ือที่เป็นมาตรฐาน ตามข้ันตอนดังน้ี 
• นําช่ือรายการข้อมูลที่รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องพร้อม “คําอธิบายความหมาย” 

และ “ที่มาของช่ือรายการข้อมูลน้ันๆ” ใหอ้ยู่ในตารางเดียวกัน (คอลัมน์ 1, 2 และ 5 ใน
ตารางที่ 6.1) 

• วิเคราะห์ช่ือรายการข้อมูล 
• ระบุช่ือรายการข้อมูลที่มีช่ือเรียกต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน และรายการข้อมูลที่ช่ือ

เหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกัน 

6.1.4 การกําหนดช่ือรายการข้อมูลที่ไม่ซ้ําซ้อน 
หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากรายการข้อมูลที่กําลังพิจารณา เพ่ือ 
• รวบรวมความคิดเห็นและหาข้อสรุปในการกําหนด “ชื่อรายการข้อมูล” ในกรณทีี ่
o รายการข้อมูลที่มีช่ือเรียกต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน 
o รายการข้อมูลที่มีช่ือเรียกเหมือนกันแต่มีความหมายไม่เหมือนกัน 

• หาข้อสรุป “นิยามความหมาย”3 ของช่ือรายการข้อมูลเหล่าน้ันให้เหมือนและสอดคล้องกัน 
และให้ทุกหน่วยงานและทุกระบบที่เก่ียวข้องเข้าใจในเชิงความหมาย (Semantics) ให้
ตรงกันว่าหมายถึงเน้ือหาของข้อมูลเรื่องเดียวกัน  

 อย่างไรก็ตามช่ือที่กําหนดได้ในข้อ 6.1.2 น้ันเป็นช่ือที่เรียกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน อาจจะ
ยังไม่ใช่ชื่อที่เป็นมาตรฐานตามทะเบียนมาตรฐานข้อมูล ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 6.3 เก่ียวกับการ
กําหนดช่ือรายการข้อมูลตามมาตรฐาน เมื่อมีการสร้างแบบจําลองข้อมูลของเอกสาร 
 

                                                 
2
 ประยุกต์จากกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยแยกการกําหนดมาตรฐานไว้ในหัวข้อ 6.2 

3
 วิธีการนิยามข้อมูลให้อ้างอิง ISO 11179 part 4 (Formulation of Data Definitions) หรือกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 หน้า 4-13  
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6.2  การจําลองแบบข้อมูลของเอกสารตามมาตรฐาน (Data Modeling and Standardization)   

ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานน้ันมีส่วนประกอบหลักคือ ตัวข้อมูล (Entity) 
คุณสมบัติเฉพาะ (Attribute) ชนิดข้อมูล (Data Type) รวมท้ังความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 
Relationship) ดังเช่นปรากฎในทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

มาตรฐาน CCTS4 ที่ TH e-GIF เสนอให้นักออกแบบข้อมูล และนักพัฒนาระบบกําหนด
โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้น้ัน เป็นหลักการเพ่ือสร้างแบบจําลองข้อมูลเชิงความหมาย
(Semantic Data Model) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยแบบจําลองข้อมูล 
CCTS สามารถถูกแปลงไปเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เชิงวัตถุ หรือ เอกสาร XML ก็ได้ (Syntax-
Independent) นอกจากน้ัน CCTS ยังประกอบด้วยมาตรฐานกลางโดยเรียกว่า CCL : Core 
Components Library สําหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างมาตรฐานข้อมูลในบริบทต่างๆ ต่อไป 

6.2.1 หลักการพ้ืนฐานของการจําลองแบบข้อมูล (Basic Data Modeling Concepts) 
ชุดข้อมูล (Components) ประกอบด้วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวข้องกัน เช่น ชุดข้อมูลบุคคล 

ประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล วันเกิด ของบุคคลคนหน่ึง เป็นต้น 
ชุดข้อมูลร่วม (Core Components) เป็นชุดข้อมูลที่สามารถใช้ได้ในหลายบริบท ชุดข้อมูล

บุคคล ประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล วันที่เกิด สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลเกษตรกร หรือนักศึกษา 
ก็ได้ เพราะเกษตรกรและนักศึกษาต่างมีข้อมูล ช่ือ นามสกุล วันที่เกิด เช่นเดียวกัน 

โมเดลข้อมูลโดยทั่วไป เช่น Entity Relationship Model มีวัตถุประสงค์เพ่ือจําลองแบบข้อมูล
ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น ธุรกิจ หรือ ราชการ ให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์  CCTS ได้กําหนดโมเดลสําหรับสร้างแบบจําลองข้อมูลเช่นกัน แต่เน้นแบบจําลองเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐานระหว่างหน่วยงาน  ดังน้ันโมเดลนี้นอกจากจะกําหนดวิธีจําลองแบบ
ข้อมูล ความสัมพันธ์ดังเช่นโมเดลอ่ืนๆแล้ว ยังมีส่วนที่อํานวยความสะดวกในการนําชุดข้อมูลร่วมที่
ประกาศไว้เป็นมาตรฐานแล้ว ให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก โดยประยุกต์ได้ในบริบทต่างๆ   

โมเดลชุดข้อมูลร่วมที่ CCTS กําหนดเน้นที่ความหมาย (semantics) ของช่ือข้อมูลและชนิด
ข้อมูล ไม่ยึดติดกับ syntax ของแบบจําลองข้อมูล ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถนําไปแปลงเป็นแบบจําลองข้อมูล
ชนิดใดก็ได้ เช่น relational model, object oriented model, XML เป็นต้น 

โครงสร้างของการจําลองแบบมาตรฐานข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 6.2 แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักดังน้ี 
1. Core Component Level 
2. Business Information Entities Level 
3. XML Schema Level 
4. Code List 

โดยที่ Core Components Level เป็นส่วนในสุด ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานข้อมูลกลางที่ใช้ได้
ในทุกกลุ่มสาระ (Unqualified Data Types) สําหรับเป็นแกนกลาง เพ่ือประยุกต์ใช้หรือขยายเพ่ิมเติมใน
                                                 
4
 มาตรฐาน ISO/DTS 15000-5 ว่าด้วยข้อปฏิบัตทิางเทคนคิในการกําหนดชุดขอ้มูลร่วม (CCTS: Core Components Technical 

Specification – Part 8 of the ebXML Framework) หลักการและข้อปฏิบัติทางเทคนคิในการกําหนดชุดขอ้มูลร่วม (Core 
Components Technical Specification - CCTS) 
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บริบทต่างๆ เช่นมาตรฐานข้อมูลบุคคล ประกอบไปด้วยรายละเอียดของบุคคลที่ทุกคนต้องมีเหมือนๆ กัน 
ในทุกอาชีพ และ ทุกช่วงอายุ หากนํามาตรฐานข้อมูลบุคคลไปใช้ในกลุ่มสาระเกษตร อาจมีการจด
ทะเบียนเพ่ิมเติมเป็น มาตรฐานข้อมูลเกษตรกรซึ่งอ้างอิงมาตรฐานบุคคล และเพ่ิมเติมรายละเอียด
เฉพาะตัวของเกษตรกร  

Business Information Entities Level เป็นมาตรฐานที่ระบุบริบทของการใช้งานโดยสร้างมา
จากมาตรฐานกลาง เช่น มาตรฐานข้อมูลเกษตรกรจะอยู่ในส่วนน้ีเป็นมาตรฐานข้อมูลชนิด Qualified 
Data Types คือสามารถกําหนดขอบเขตและชนิดข้อมูลเฉพาะเจาะจง เพ่ือใช้ในแต่ละบริบทได้ 

XML Schemas Level เป็นมาตรฐานของเอกสารข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML เมื่อมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บเซอร์วิส เอกสารข้อมูลที่ออกแบบโดยใช้มาตรฐาน
ข้อมูลที่จดทะเบียนไว้ เช่น ใบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล สามารถนํามาลงทะเบียนเป็นเอกสารร่วม
เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่สนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นการส่งเสริมการใช้มาตรฐานข้อมูลร่วมกัน  

Code List เป็นส่วนมาตรฐานรหัสข้อมูลสามารถใช้ได้ในทกุกลุ่มสาระ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2 โครงสร้างของการจําลองแบบมาตรฐานข้อมูล [13] 
 

สจูบิตัรสจูบิตัร  XML Schemas LevelXML Schemas Level
  บัตรประจําตวัประชาชนบัตรประจําตวัประชาชน 

ประชาชนประชาชน        ทหารทหาร      คนไขคนไข              Business Information Business Information 
เกษตรกรเกษตรกร  Entities LevelEntities Level

ทีอ่ยูของเกษตรกรทีอ่ยูของเกษตรกร
ผูชาํระภาษีผูชาํระภาษี

Core Components LevelCore Components Level
บคุคลบคุคล                ทีอ่ยูทีอ่ยู

เอกสารเอกสาร                องคกรองคกร
  ระยะเวลาระยะเวลา      การชําระเงินการชําระเงิน

ตารางรหัสตารางรหัส((Code ListCode List)) รหสัจงัหวดั  รหสัประเทศ  รหสัหนวยนับ   รหัสเงินตรา

Unqualified Data TypesUnqualified Data Types

Qualified Data TypesQualified Data Types

ใบอนุญาตกอตั้งบรษิทั ทะเบยีนเกษตรกร
ใบยื่นชําระภาษี          ประวตัิอาชญากร                    ใบสงตอผูปวย
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6.2.2   Core Components Model  
โมเดลของชุดข้อมูลร่วมมีส่วนประกอบดังน้ี (ดูรูปที่ 6.3 Core Component Model) 
• Core Components แบ่งเป็น 3 ประเภท 

o Basic Core Components (BCC) ชนิดข้อมูลร่วมแบบพ้ืนฐาน 
o Aggregate Core Components (ACC) ชนิดข้อมูลร่วมแบบมีส่วนประกอบย่อย  
o Associate Core Components (ASCC) ชนิดข้อมูลร่วมสาํหรับแสดงความสัมพันธ์ 

• Basic Core Components จะมีการระบุชนิดข้อมูล (Core Data Types) ซึ่งกําหนดค่า
ข้อมูลที่เป็นไปได้  

เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ได้เปรียบเทียบ CCTS Core Components กับโครงสร้างข้อมูลใน 
Object Model และ Entity Relationship Model ไว้ในตารางที่ 6.3   

ตารางท่ี 6.3  การเปรียบเทียบ CCTS Core Component Model กับ Model อ่ืนๆ  

CCTS Core Component Model Object Model Entity Relationship Model 
Basic Core Components  Property Attribute Types  
Aggregate Core Components  Object Class Entity Types 
Associate Core Components  Relationships Relationships 
Core Data Types Representation Data Types of Attributes 
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Core Data Type (CDT) 
ชนิดข้อมูลร่วม 

CDT Content Component 
ค่าข้อมูลท่ีเป็นไปได้ 

CDT Supplementary Component 
เงื่อนไข/ขอบเขตค่าของข้อมูล 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

  
 

รูปที่ 6.3 Core Components Model [12] 
 

 Aggregate Core Components5 ที่ CCTS กําหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางเพ่ือให้ผู้ใช้อ้างอิงเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  สําหรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกบริบท เช่น 

• Person, Employee, Driver, Patient 
• Payment 
• Document , Contract, Business profile 
• Period  
• Building, Address 
• Crop 

ตารางที่ 6.4 แสดงตัวอย่างส่วนประกอบของ Aggregate Core Component ช่ือ Person ซึ่ง
ประกอบด้วย Basic Core Components หลายรายการ 

                                                 
5
  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Core Component Library จากเว็บไซต์ UN/CEFACT 

Aggregate Core Component 
โครงสร้างข้อมูลร่วม 

แบบมีส่วนประกอบย่อย 

Basic Core Component (s) 
โครงสร้างข้อมูลร่วมแบบพ้ืนฐาน 

Association Core Component (s) 
โครงสร้างข้อมูลร่วม 

สําหรับแสดงความสัมพันธ์ 

แบบง่าย                     แบบซับซ้อน 

  เป็นส่วนของโครงสร้างข้อมูลท่ีความหมายขึ้นอยู่กับบริบท 

เป็นส่วนของชนิดข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับบริบท 
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ตารางท่ี 6.4 ตัวอย่างส่วนประกอบของ Aggregate Core Component ชื่อ Person 

Basic Core Component  
(แอตทริบิวต์) 

Representation Term 
(รูปแบบข้อมูล) 

การอ้างอิง 
(Person.Details คือทั้งหมด) 

Identification หมายเลขประจําตัว Identifier Person.Identification.Identifier 
Given Name ชือ่หน้า Text Person. Given Name.Text 
Middle Name ชื่อกลาง Text Person. Middle Name.Text 
Family Name นามสกุล Text Person. Family Name.Text 

Title คํานําหน้าชื่อ Text Person. Title.Text 
Marital Status สถานภาพการสมรส Code Person. Marital Status.Code 
Gender เพศ Code Person. Gender.Code 
Birth วันท่ีเกิด Date Time Person. Birth.Date Time 
หมายเหตุ  Aggregate Core Component ชื่อ Person มีส่วนประกอบท่ีเป็น Basic Core Components มากกว่าท่ี

แสดงในตารางน้ี ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เพียงบางส่วนได้ตามความต้องการ 

นอกจากกลุ่มมาตรฐานข้อมูลชนิด Aggregate Core Components ที่ CCTS ได้กําหนดขึ้น ยัง
มี Association Core Components อีกจํานวนหน่ึงที่ CCTS กําหนดให้กับแต่ละ Aggregate Core 
Component ดังเช่นแสดงในตารางที่ 6.5  

ตารางท่ี 6.5 ตัวอย่าง Association Core Components ของ Person 

Aggregate 
Core Components 

Association 
Core Components 

Aggregate Core 
Components 

การอ้างอิง 

Person Residence Address Person.Residence.Address 
Person Nationality Country Person.Nationality.Country 
Person Telephone Communication Person. Telephone. 

Communication 
Person Information Address Person.Information.Address 
Person Alias Person Person.Alias.Person 
Person Specified Event Person.Specified.Event 
Person Used Communication Person.Used.Communication 
Person Specified National 

Residency 
Person.Specified.National 
Residency 

Person Specified Occupation Person.Specified.Occupation 

หมายเหตุ  คอลัมน์ท่ี 1 และ 3 เป็น Aggregate Core Components ท่ีสัมพันธ์กัน ส่วนคอลัมน์ท่ี 2 เป็นชื่อ
Association Core Components ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 components
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 ตัวอย่างที่แสดงในรูปต่อไปนี้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Person และ Address แบบหน่ึงต่อกลุ่ม  
 Person.Details ประกอบด้วย  

Basic core components  
• Person.Identification.Identifier 
• Person.Given Name.Text 

Address.Details ประกอบด้วย 
Basic core components  

• Address.Line One.Text 
• Address.Line Two.Text 
• Address.City Name.Text 
• Address.Postal Code.Code 

Association Core Component 
• Person.Residence.Address 

 
 

รูปที่ 6.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง Person และ Address [12] 
 
 

Person 

Identification 
Name 

Address 

Line One 
Line Two 
City Name 
Postal Code 

1..* 
Person 

Identification 
Name 

Address 

Line One 
Line Two 
City Name 
Postal Code 

Residence 

Person.Residence.Address 
 

Person associates with Address 

ACC    ACC 

Class Diagram    Core Component Model 
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Core Data Types ที่ CCTS กําหนดไว้มีหลายชนิดดังแสดงเป็นตัวอย่างในตารางที่ 6.6 

ตารางที่ 6.6 ตัวอย่าง Core Data Types  

Representation 
Term 

Definition Relate Core Data 
Type 

Amount จํานวนเงินท่ีระบุไว้ในสกุลเงินท่ีมีหน่วยสกุลเงินท่ีชัดเจนหรือโดยนัย Amount .Type 
Code สตริงของอักขระ (ตัวอักษร, ตัวเลข,สัญลักษณ์) ท่ีใช้เป็นชื่อย่อแทน

คุณสมบัติชนิดข้อความ หรือ คําอธิบาย 
(กรณีท่ีข้อความใช้ชื่อเฉพาะวัตถุท่ีมีตัวตนจริง ไม่ควรระบุชนิดข้อมูล
เป็น Code ควรเป็นชนิด Identifier) 

Code .Type 

Date วันท่ี (ISO 8601) Date .Type 
Identifier สตริงของตัวอักษรท่ีใช้ชื่อเฉพาะและจําแนกความแตกต่างของวัตถุจาก

วัตถุอ่ืนๆท่ีมีโครงสร้างเหมือนกัน โดยวัตถุนั้นจะไม่ซํ้ากัน 
Identifier .Type 

6.2.3   การสรา้งมาตรฐานข้อมูลในบริบทเฉพาะ 
จากการศึกษา Core Component Model พบว่า CCTS กําหนด Aggregate Core 

Components หลายรายการ เช่น Person ซึ่งก็ประกอบด้วย Basic Core Components ที่สามารถ
เลือกมาประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่จําเป็นต้องนํามาใช้ทั้งหมด และสามารถสร้างมาตรฐานข้อมูลเฉพาะบริบทที่
ต้องการได้เรียกว่า Business Information Entities (BIEs) จากการประยุกต์ใช้ Core Components 
(CCs) 

รูปที่ 6.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง BIEs และ Core Components  
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รูปที่ 6.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง BIEs และ Core Components Library [12] 

• BIEs สามารถสร้างมาจาก CCs ด้วยวิธีการใช้ Qualifiers ระบุบริบท  
• ส่วนประกอบของ BIEs สามารถนํากลับมาประยุกต์ใช้ได้อีกในบริบทของตนเอง หรือ 

บริบทอ่ืนๆ ก็ได้ 
• BIEs สามารถมีส่วนประกอบของข้อมูลไปจนถึงระดับข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน  
• BIEs สามารถประยุกต์ชนิดข้อมูลร่วมเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทที่ใช้งานได้ 
• BIEs Model สามารถสร้างเพ่ือใช้ในระดับสากล ระดับรฐับาล หรือระดับหน่วยงานก็ได้ 

การใช้ Qualifiers เพื่อระบบุริบทเฉพาะของข้อมูล 
การระบุช่ือของข้อมูล 3 ส่วน (ObjectClass.PropertyTerm.RepTerm) ที่กล่าวมาไม่พอเพียง

ต่อการประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท 

 Qualifiers ถูกนํามาใช้เพ่ือระบุช่ือบริบทข้างหน้า Object Class ซึ่งทําให้ object class 
เดียวกันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหลายบริบทโดยมีโครงสร้างที่ต่างกันได้ เช่น Person เมื่อใช้ในบริบท
การเกษตร อาจเป็น เกษตรกร ใช้ในบริบทการศึกษาอาจเป็น Student ซึ่งทั้ง เกษตรกร และนักเรียน
อาจมีโครงสร้างที่ต่างกันได้  

 

Business Core 

Message 
Assembly 

Assembly 
Component ABIE 

ASBIE 

BBIE 

Business 
Data Type 

ACC 

ASCC 

BCC 

Core  
Data Type 

เพ่ิมเติมข้อมูล 
รวมอยู่ใน 

รวมอยู่ใน 

รวมอยู่ใน 

กําหนดค่าข้อมูลของ 

รวมอยู่ใน 

รวมอยู่ใน 
 

ระบุข้อจํากัดบน 

ระบุข้อจํากัดบน 

อาจระบุ 
ข้อจํากัดบน 

ระบุข้อจํากัดบน 

กําหนดค่าข้อมูลของ 
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ตัวอย่างการใช้ Qualifiers เพ่ือระบุบริบท  
• Agriculture_Person.Given Name.Text 
• Education_Person.Given Name.Text 
• Agriculture เป็นบริบทที่กํากับข้างหน้า Person เพ่ือใหแ้ตกต่างจาก

Education_Person.Given Name.Text 

การระบุบริบทสามารถทําได้ 2 ตําแหน่งคือ 
• บริบทของ Object Class 
• บริบทของ Property 

การอ้างอิงข้อมูลตามปกติ 
ObjectClass. PropertyTerm . RepTerm 

 เมื่อระบุบริบท(Qualifier)สามารถระบุได้ 2 ตําแหน่ง หรือเลือกระบุเพียงที่เดียวก็ได้ 
Qualifier_ObjectClass . Qualifier_PropertyTerm . RepTerm 

การใช้ Qualifiers เพื่อระบบุริบทเฉพาะของชนิดข้อมูล (Qualified Data Type) 
ชนิดข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

• ส่วนค่าของข้อมูลแบบธรรมดา (Content) เช่น จํานวนเต็ม 
• ส่วนที่เป็นเง่ือนไขเพื่อกําหนดข้อจํากัดของค่าข้อมูล เช่น ค่าสูงสุด ตํ่าสุดของข้อมูล หรือ

กําหนดรายการค่าข้อมูลทีม่ีให้เลือก เป็นต้น 

ตัวอย่าง Thai_Adress.Details ประกอบด้วย 
• Street.Name 
• Country Sub Division.ThaiPart_Identifier   

มีการใส่บริบท ThaiPart_ นําหน้าชนิดข้อมูล Identifier เพ่ือระบุชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
ค่าที่เป็นไปได้ของรหัสภาค เช่น 1-5 เป็นต้น 
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รูปที่ 6.6 การใช้ Qualifiers เพ่ือระบุบริบทเฉพาะของชนิดข้อมูล [12] 

6.2.4   การกําหนดช่ือรายการข้อมูลตามมาตรฐาน 
กรณีที่ได้มีการจัดทําทะเบียนมาตรฐานข้อมูลของประเทศ6 แล้ว และมีการกําหนดรายการข้อมูล

ที่ต้องการแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบ รวมทั้งมีนิยามความหมาย และเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลของช่ือ
รายการข้อมูลแต่ละรายการแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ ให้นักวิเคราะห์ระบบกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Dictionary Entry Name) แนวทางท่ีควรพิจารณา
ดําเนินการสรุปเป็นข้อๆ ดังน้ี 7 (ขั้นตอนแสดงในรูปที่ 6.7) 

1. สืบค้นจากมาตรฐานรายการข้อมูลร่วมที่ “มี” บริบททางธุรกิจ (Catalogue of 
Business Information Entity) 
• ในกรณีที่พบช่ือรายการข้อมูลหลัก (ABIE: Aggregate Business Information 

Entities) ที่มีความหมายและมีเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลเหมือนกัน ให้นักวิเคราะห์
ระบบกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงกับมาตรฐานน้ัน 

• ในกรณีที่พบช่ือรายการข้อมูลหลักที่มีความหมาย และมีเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล
ใกล้เคียงกับที่กําหนดไว้เดิม ให้นักวิเคราะห์ระบบเสนอสิ่งที่ต้องการให้มีการปรับแก้ ไป
ยังคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน เพ่ือให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาความเหมาะสม
ในการปรับแก้ต่อไป ทั้งน้ีหากผู้กําหนดมาตรฐานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ควรปรับแก้ 

                                                 
6
  อาจสร้าง Core Components โดยประยุกต์จาก CCTS Core Components Library ให้เข้ากับบริบทราชการ 

7
  ประยุกต์จาก  แนวทางการออกแบบและการบริหาร XML Schema ฉบับที่ 1.0 

Business Data Types Payment_Amount.Type  

BDT Content 
Component 

Amount Content 
Value = 12 

Decimal fractional digits=0 

Amount Currency.Identification.Identifier 
Value = EUR 

Enumeration Restriction: USD,EUR 

BDT 
Supplementary 
Component (s) 

BDT 
Supplementary 
Component(s) 
Restriction(s) 

BDT Content 
Component 
Restriction (s) 
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ให้นักวิเคราะห์ระบบกําหนดช่ือรายการข้อมูลหลักสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานเดิม  

• กรณีไม่พบช่ือรายการข้อมูลหลัก (ABIE: Aggregate Business Information Entities) 
ที่มีความหมายและมีเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลเหมือนกัน ให้ดําเนินการในข้ันตอนที่ 2 
ต่อไป 

2. สืบค้นจากมาตรฐานรายการข้อมูลร่วมที่ “ไม่มี” บริบททางธุรกิจ (Catalogue of 
Common Core Components) 
• ในกรณีที่พบช่ือรายการข้อมูลหลัก (ACC: Aggregate Core Components) ที่มี

ความหมายและมีเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลเหมือนกัน ให้นักวิเคราะห์ระบบกําหนดช่ือ
รายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงกับมาตรฐานน้ัน  

• ในกรณีที่พบช่ือรายการข้อมูลหลักที่มีความหมายและมีเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล
ใกล้เคียงกับที่กําหนดไว้เดิม ให้นักวิเคราะห์ระบบเสนอสิ่งที่ต้องการให้มีการปรับแก้ ไป
ยังคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน เพ่ือให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาความ
เหมาะสมในการปรับแก้ต่อไป ทั้งน้ีหากผู้กําหนดมาตรฐานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ควร
ปรับแก้  ให้ นักวิ เคราะห์ระบบกําหนดช่ือรายการข้อมูลหลักสําหรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานเดิม 

• หากไม่พบช่ือรายการข้อมูลหลักที่มีความหมายและมีเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ
ในมาตรฐานร่วมที่ “ไม่มี” บริบททางธุรกิจ (ACC) ให้นักวิเคราะห์ระบบกําหนดช่ือ
รายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Dictionary Entry Name) ขึ้นมาเองตาม
หลักการการกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Naming and 
Convention) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 11179 Part 5 แล้วให้นักวิเคราะห์ระบบ
เสนอสิ่งที่ต้องการให้มีการเพ่ิมเติม ไปยังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานเพ่ือให้คณะ
กรรมการฯ ดังกล่าวพิจารณาดําเนินการประสานงานกับองค์กรที่ เป็นผู้กําหนด
มาตรฐานเพ่ือให้องค์กรน้ันพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการต่อไป  

 



 

 

คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
 

6 - 18 

 

หน่วยงานกํากับมาตรฐาน คณะทํางานจัดทํามาตรฐานข้อมูล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.7  การกําหนดชื่อรายการข้อมูลตามมาตรฐาน

เสนอชื่อมาตรฐานข้อมูลใหม่
(ABIE หรือ ACC) 

ทะเบียนมาตรฐานข้อมูลท่ีมี
บริบท 

(Business Information Entities) 

เสนอสิ่งท่ี
ต้องการ 

ให้มีการปรับแก้ 

เสนอสิ่งท่ีต้องการ 
ให้มีการปรับแก้ 

สืบค้นมาตรฐานท่ี “มี” 
บริบททางธุรกิจสัมพันธ์

กับท่ีต้องการ 

สืบค้นมาตรฐานท่ี “มี” ชื่อ
ตรงกับท่ีต้องการ 

กําหนดชื่อรายการ
ข้อมูล โดยอ้างอิงกับ

มาตรฐานนั้น 

กําหนดชื่อรายการข้อมูล
ขึ้นมาเองโดยอิง 

ISO11179-5 

พบชื่อ 
ข้อมูล 

พบชื่อ 
ข้อมูลหลัก 

กําหนดชื่อรายการข้อมูล โดย
อ้างอิงกับมาตรฐานนั้น 

ใกล้เคียง ไม่พบ 

ตรงกัน 

ใกล้เคียง 

ไม่พบ 

ตรงกัน 

 

คณะกรรมการ
มาตรฐานข้อมูล

พิจารณา 

ทะเบียนมาตรฐานข้อมูล
กลาง 

(Common Core Set) 

คณะกรรมการ
มาตรฐานข้อมูล

พิจารณา 
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ตารางท่ี 6.7 การสร้างแบบจําลองข้อมูลและการกําหนดชื่อรายการข้อมูลตามมาตรฐาน CCTS 

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Factory FactoryID ID ทะเบียนโรงงาน  Factory Factory 

Identification 
Identifier 

Name Text ชื่อโรงงาน Factory Name Text 
FactoryCode Code รหัสโรงงาน Factory Code Code 
AddressID Index เลขรหัสท่ีตั้ง

โรงงาน 
Address 
Identification 

Identifier 

Telephone Text เบอร์โทรศัพท์ Telephone Text 
Type Code ประเภทโรงงาน Factory Type Code 
DirtributorID Index ทะเบียนพ่อค้า Dirtributor 

Identification 
Identifier 

LotNo Code หมายเลขล็อตผลิต Lot Number Code 
Address AddressID ID  เลขรหัสประจํา

บ้าน 
Address Address 

Identification 
Identifier 

Address 
Number 

Text เลขท่ีบ้าน Building 
Number 

Text 

Village Text หมู่ท่ี Township 
Name 

Text 

Lane Text ซอย Side Street Text 
Road Text ถนน Street Name Text 
Tambol Text ตําบล SubDistrict Text 
District Text อําเภอ District Text 
Province Text จังหวัด Province Text 
PostCode Integer รหัสไปรษณีย์ Postcode Integer 

หมายเหตุ อ้างอิง CCTS Core Component Library และประยุกต์โดยใส่บริบทประเทศไทย
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6.3  การสรา้งเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ในรปูแบบ XML 

6.3.1  การปรับเปลี่ยนชื่อ และประเภทของข้อมูล 
เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล Core Components ในตารางท่ี 6.6 โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
• ปรับข้อมูลในสว่นของ Components ให้เป็นชนิดข้อมูลแบบ Complex types ใน XML 

Schema ได้แก่ Thai_Person, Thai_Address เป็นต้น ซึ่งกําหนดช่ือโดยการเพ่ิม Type 
ต่อท้าย เป็น Thai_PersonType, Thai_AddressType 

• ข้อมูลในส่วนที่เป็น Properties ให้เป็น Element ที่มีการอ้างอิงช่ือของตัวเอง ได้แก่ 
Identification, GivenName, FamilyName, Title เป็นต้น 

• ส่วนข้อมูลที่เป็น Data Type เช่น Text, Date และ Identifier จะกําหนดเป็น Types 
ตามแต่ชนิดของข้อมูล เช่น String, DateTime 

6.3.2  การเขียน XML Schema  
การเขียน XML Schema มีด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่เป็นลําดับช้ัน (Hierarchical 

Style) และ รูปแบบมีลําดับช้ันน้อย (Very Flat Style) ซึ่งขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งาน กรณีน้ีจะ
ยกตัวอย่างการเขียนแบบง่ายๆ จากรูปที่ 6.6 เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทําความเข้าใจในแนวคิดเบ้ืองต้นของ XML 
เท่าน้ัน ตัวอย่างของการเขียน XML ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. สร้าง XML Schema กําหนดช่ือ File เป็น “Factory_1p0.xsd” ตามช่ือตารางหลัก (p0 แสดง
ถึงเป็น version แรก) 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
attributeFormDefault="Unqualified" elementFormDefault="qualified" > 

 
</xs:schema> 

2. กําหนด encoding เป็น UTF-8, กําหนด XML Schema namespace โดยมี prefix เป็น xsd 

3. กําหนด elementFormDefault เป็น “qualified” 

4. กําหนด attributeFormDefault เป็น “unqualified” 

5. กําหนด namespace ของเอกสาร XML Schema ที่สร้าง 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
attributeFormDefault="Unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNameSpace="urn:th:go:deptmember:1" 
xmlns="urn:th:go:deptmember:1" version="1.0"> 
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6. สร้าง xsd:complexType เป็น “FactoryType” โดยมีโครงสร้างตามตารางเดิมที่จัดเก็บ แต่
เปลี่ยนรูปแบบเป็น XML Schema ดังน้ี 
<xs:complexType name="FactoryType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FactoryIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="FactoryName" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryCode" type="xs: String" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" type=" xs: String" />  
   <xs:element name="Telephone" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryType" type="xs: String" />  
   <xs:element name="DistributorIdentification" type ="xs:ID " />  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs: String" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

7. กําหนด Element Member เป็น Global element และกําหนด Type เป็น FactoryType 
<xs:element name="Factory" type="FactoryType" > 
<xs:complexType name="FactoryType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FactoryIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="FactoryName" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryCode" type="xs: String" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" type=" xs: String" />  
   <xs:element name="Telephone" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryType" type="xs: String" />  
   <xs:element name="DistributorIdentification" type ="xs:ID " />  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs: String" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

 

6.4 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validating)  

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน
ระหว่าง ชุดรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนที่จัดทําขึ้นใหม่ กับชุดรายการข้อมูลที่ประกาศในทะเบียน
มาตรฐานข้อมูล ทั้งน้ีกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศร่วมกัน Community of Interest (CoI) จะเป็นผู้ดําเนินการ
พิจารณาให้จัดเก็บแบบจําลองข้อมูลที่กําหนดข้ึนน้ีในกลุ่มโดเมนเฉพาะด้าน หรือนําเสนอชุดข้อมูลที่อยู่ใน
แบบจําลองน้ี ด้วยการสืบค้นจากทะเบียนรายการมาตรฐานข้อมูลของประเทศไทย ดังรูปที่ 6.8  
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รูปที่ 6.8 ตัวอย่างการสืบค้นแบบจําลองข้อมูลใน Data Standard Catalogue  

ขั้นตอนการสบืค้นแบบจําลองใน Data Standard Catalogue 
ผู้ใช้สามารถสบืค้นตามรายการข้อมูล ดังเง่ือนไขในตารางท่ี 6.8 

ตารางท่ี 6.8 เงื่อนไขในการสืบค้นแบบจําลองข้อมูล 

รายการ คําอธิบาย 
ชื่อมาตรฐานข้อมูล ชื่อกลุ่ม ชุดข้อมูลร่วมภาษาไทย เช่น ข้อมูลบุคคล, ท่ีอยู่ เป็นต้น 
ชื่อมาตรฐานข้อมูล (Eng) ชื่อกลุ่ม ชุดข้อมูลร่วมท่ีเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Personal Data, Address เป็นต้น 
ชื่อข้อมูล ชื่อฟิลด์ หรือ คุณลักษณะ 
 

โดยผลลัพธ์ของการสืบค้น จะเป็นตัวกําหนดให้ผู้ใช้ดําเนินการต่อ ได้ 2 กรณี ดังน้ี 
1) หากยังไม่มีช่ือมาตรฐานข้อมูลทะเบียนมาตรฐานข้อมูล ที่ตรงกับความต้องการ ผู้ใช้สามารถ

สร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้ 
2) หากมีช่ือมาตรฐานข้อมูล แต่ข้อมูลรายละเอียดไม่ตรงกัน ผู้ใช้สามารถเข้าไปร้องขอเพ่ิมเติม

รายละเอียดของข้อมูล หรือขอปรับเปล่ียนข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ จะมีสถานะการร้องขอ 3 
สถานะ ได้แก่ เพ่ิมคุณลักษณะ (Insert), เปลี่ยนคุณลักษณะ (Change) และ ลบคุณลักษณะ 
(Delete)   

หลังจากผู้ใช้ทําการตรวจสอบ และเพ่ิมเติมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้นําเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานข้อมูลแห่งชาติ หรือหน่วยงานท่ีเป็นที่ยอมรับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ข้อมูลที่เพ่ิมเติม 
ซึ่งมี 3 สถานะ ได้แก่ อยู่ระหว่างการอนุมัติ อนุมัติ และไม่อนุมัติ โดยการประกาศเผยแพร่จะทราบในบท
ต่อไป 
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6.5 สรุป  

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ต้องมีการหาข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดปรับลดช่ือรายการข้อมูลที่มี
ความหมายเหมือนกันให้เหลือเพียงช่ือเดียว และสร้างความสอดคล้องกับเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลของ 
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จําเป็นต้องดําเนินการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติการร่วมอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทําให้สามารถพัฒนาระบบบริการร่วมแบบ
เบ็ดเสร็จได้ในอนาคต 

คณะทํางานมาตรฐานข้อมูล จะต้องทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 

  

 



 

 

  7 - 1 

ขั้นตอนที่ 4 
การประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 

 
 

แนวทางการกําหนดชื่อรายการข้อมูล (Dictionary Entry Name) และจําลองข้อมูล (Data 
Modeling) โดยอ้างอิงมาตรฐาน CCTS (Core Components Technical Specification) เพ่ือ
ตอบสนองการเช่ือมโยงข้อมูล ระหว่างระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนที่
เหมือนกันหรือต่างกันได้น้ัน นักออกแบบข้อมูลและนักพัฒนาระบบที่กําหนดโครงสร้างข้อมูล/เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 15000-5 ว่าด้วยข้อปฏิบัติทางเทคนิคในการ
กําหนดชุดข้อมูลร่วม 

เมื่อได้มาตรฐานช่ือรายการข้อมูลของประเทศ (National Standardized Data Set Business 
Terms) หรือ มีการกําหนดรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบ รวมทั้งมีนิยาม
ความหมาย และเง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูลของช่ือรายการข้อมูลแต่ละรายการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ 
นักวิเคราะห์ระบบกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Entry 
Name) แนวทางที่ควรพิจารณาดําเนินการ ประกอบด้วย 

• แนวทางแรกท่ีควรพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนนี้คือ สืบค้นมาตรฐานข้อมูลจากระบบ
ทะเบียน รวบรวมมาตรฐานโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่ผ่านการประกาศใช้จาก
คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน 

• แนวทางที่สองที่ควรพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนน้ีคือ สืบค้นมาตรฐานสากลจาก
หน่วยงานมาตรฐานต่างๆ 

 ในกรณีที่สืบค้นข้อมูลไม่พบให้ดําเนินการโดย 
• ในกรณีที่สืบค้นแล้วไม่พบว่ามีมาตรฐานจากระบบทะเบียนรวบรวมมาตรฐานโครงสร้าง

เอ็กซ์เอ็มแอล ที่ผ่านการประกาศใช้จากคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหรือมาตรฐานสากล
ที่เก่ียวข้องกับรายการข้อมูลที่ต้องการ ให้สืบค้นรายการข้อมูลที่ยังไม่มีบริบททางธุรกรรม 
(Core Component Library) ที่ผ่านการประกาศใช้งานจากคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน 
หรือมาตรฐานสากลตามลําดับ 

สําหรับในบทนี้ เป็นข้ันตอนที่สนับสนุนในกรณีที่สืบค้นแล้วไม่พบว่ามีรายการข้อมูลที่ยังไม่มี
บริบททางธุรกรรม (Core Component Library) ตามต้องการ หน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูล
น้ัน สามารถจัดทํามาตรฐานข้อมูลตามแนวทางการจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลข้างต้น และนําเสนอ
ช่ือรายการข้อมูลที่ต้องการพร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความหมายของช่ือรายการข้อมูลและ
เง่ือนไขการเก็บข้อมูล ไปยังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานต่อไป เพ่ือผ่านกลไกการกลั่นกรองและ
พิจารณาบรรจุช่ือรายการข้อมูลดังกล่าวลงในมาตรฐานช่ือรายการข้อมูลประเทศ เพ่ือประกาศให้เป็น
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มาตรฐานกลาง และเผยแพร่ต่อไป ทั้งน้ีตามแนวทางปฏิบัติที่ดี หรือ Best Practice ของโมเดลเนียม 
จะต้องมีการแต่งต้ังให้คณะกรรมการมาตรฐานข้อมูลแห่งชาติที่ทําหน้าท่ีดูแลกํากับมาตรฐานข้อมูล เป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ และเผยแพร่ 

7.1 การเผยแพร่มาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน (Publish) 

หลังจากที่มีการกําหนดโครงสร้างของมาตรฐานข้อมูล ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้
ได้รับทราบโดยทั่วกัน การเผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่สะดวก และรวดเร็ว รวมท้ังสามารถให้ผู้
ที่เก่ียวข้องสามารถโต้ตอบ หรือช่วยกันตรวจสอบ หรือเพ่ิมเติมความต้องการได้ง่าย ซึ่งในหัวข้อน้ีจะเป็น
การอธิบายรายละเอียดของรายการที่ใช้ในการประกาศใช้ รวมท้ังวิธีการใช้งานระบบ 

7.1.1 รายละเอียดขอ้มูลที่จัดเก็บ  
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้จัดเก็บเพ่ือการเผยแพร่ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ รายละเอียดของ

ชุดข้อมูลร่วม (Common Data) และ คุณลักษณะ (Attribute) ของชุดข้อมูลร่วม โดยแสดงดังตารางที่ 
7.1 และ 7.2  

ตารางท่ี 7.1 รายละเอียดข้อมูลท่ีจัดเก็บในส่วนของชุดมาตรฐานข้อมูลร่วม 

รายการ คําอธิบาย 
ชื่อมาตรฐานข้อมูล กลุ่มชุดข้อมูลร่วม เช่น ข้อมูลบุคคล, ท่ีอยู่ เป็นต้น 
ชื่อมาตรฐานข้อมูล (Eng) กลุ่มชุดข้อมูลร่วมภาษาอังกฤษ เช่น Person, Address เป็นต้น 
คําอธิบาย เป็นการอธิบายชุดข้อมูลร่วม ว่าเป็นข้อมูลเก่ียวกับอะไร ใช้ในการแลกเปลี่ยนอะไร  
วันท่ีปรับปรุง วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชุดข้อมูลร่วม 
 
ตารางท่ี 7.2 รายละเอียดคุณลักษณะของข้อมูลในมาตรฐานข้อมูลร่วม 

รายการ คําอธิบาย 
ชื่อข้อมูล ชื่อฟิลด์ท่ีได้จากการจับคู่ท่ีได้จากบทที่ 5 
คําจํากัดความ คําอธิบายชื่อฟิลด์ จากบทที่ 5 
ประเภทของข้อมูล ประเภทของข้อมูลท่ีจัดเก็บอันได้แก่ จํานวนเต็ม,จํานวนจริง,ตัวหนังสือ หรือวันท่ี 
ขอบเขตของข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลท่ีจัดเก็บ เช่น ข้อมูลปี (จะใช้ พ.ศ. หรือ ค.ศ.) หน่วยปริมาณ  

(กรัม กิโลกรัม)  
แหล่งข้อมูล ท่ีมาของข้อมูลว่ามาจากหน่วยงานไหน 
มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานข้อมูลท่ีใช้อ้างอิง 
สถานะ สถานะการอนุมัติในการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ ความต้องการ/ลบ/แก้ไข/เพ่ิมเติม,        

อยู่ระหว่างอนุมัติ, อนุมัติ, ไม่อนุมัติ 
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7.1.2 การร้องขอปรบัเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน 
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้จัดเก็บเพ่ือการร้องขอปรับเปลี่ยนมาตรฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล 2 

ส่วน คือ รายละเอียดการร้องขอเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลร่วม (Common Data) และคุณลักษณะ 
(Attribute) ของข้อมูลร่วม โดยแสดงดังตารางที่ 7.3 และ 7.4 

ตารางท่ี 7.3 รายละเอียดการร้องขอเปลี่ยนแปลงของชุดมาตรฐานข้อมูลร่วม 

รายการ คําอธิบาย 
ผู้ร้องขอ ชื่อผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลง (ดึงจาก User ท่ีเข้าใช้) 
เป้าหมายในการร้องขอ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องร้องขอเปลี่ยนแปลงมาตรฐานข้อมูล 
วันท่ีร้องขอ วันท่ีร้องขอเปลี่ยนแปลงมาตรฐานข้อมูล 

ตารางท่ี 7.4 รายละเอียดการร้องขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะข้อมูลท่ีประกอบในชุดมาตรฐานข้อมูลร่วม 

รายการ คําอธิบาย 
สถานะการร้องขอ สถานะการร้องขอ ประกอบด้วย  

• ต้องการเพ่ิมคุณลักษณะ (Insert) ท่ีประกอบในชุดข้อมูลร่วมเดิม 
• ต้องการเปลี่ยนคุณลักษณะ (Change) ท่ีประกอบในชุดข้อมูลร่วมเดิม อันได้แก่     

ชื่อข้อมูล, คําจํากัดความ,ประเภทของข้อมูล,ขอบเขตของข้อมูล,แหล่งข้อมูล และ
หมายเหตุ 

• ต้องการลบคุณลกัษณะ (Delete) ท่ีประกอบในชุดข้อมูลร่วม 
ชื่อข้อมูล ชื่อฟิลด์ 
คําจํากัดความ คําอธิบายชื่อฟิลด์  
ประเภทของข้อมูล  ประเภทของข้อมูลท่ีจัดเก็บอันได้แก่ จํานวนเต็ม,จํานวนจริง,ตัวหนังสือ หรือวันท่ี 
ขอบเขตของข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลท่ีจัดเก็บ เช่น ข้อมูลปี (จะใช้พ.ศ. หรือ ค.ศ.) หน่วยปริมาณ 

(กรัม กิโลกรัม) 
แหล่งข้อมูล ท่ีมาของข้อมูลว่ามาจากหน่วยงานไหน 
มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานข้อมูลท่ีใช้อ้างอิง 
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7.2 สรุป 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนย่อย ในการจัดทําสถาปัตยกรรมข้อมูล ที่ใช้ในกรณีที่สืบค้นแล้วไม่พบว่ามี
รายการข้อมูลที่ยังไม่มีบริบททางธุรกรรม (Core Component Library) ตามต้องการหน่วยงานที่มีความ
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลน้ัน สามารถจัดทํามาตรฐานข้อมูลตามแนวทางการจัดทําสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล
ข้างต้น และนําเสนอช่ือรายการข้อมูลที่ต้องการพร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความหมายของชื่อ
รายการข้อมูล และเง่ือนไขการเก็บข้อมูล ไปยังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานต่อไป เพ่ือผ่านกลไกการ
กลั่นกรอง และพิจารณาบรรจุช่ือรายการข้อมูลดังกล่าวลงในมาตรฐานช่ือรายการข้อมูลประเทศ 
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การประเมินผลกระทบของ                  
โครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีต่อองค์กร 

 
 

เน้ือหาในบทน้ี จะกล่าวถึงวิธีประเมินผลกระทบต่อองค์กรของโครงการที่ต้องการพัฒนา เพ่ือ
เช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนําไปใช้ได้นับต้ังแต่ ระยะที่ 1 ของกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือเตรียมตัวเบ้ืองต้น ในการกําหนดโครงการ และกําหนดแนวทางการจัดการ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ อีกทั้งยังสามารถนําไปสนับสนุนในการดําเนินการในระยะที่ 7 การศึกษา
ความเป็นไปได้ในเชิงลึก ของกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญอีกครั้ง และวิเคราห์มูลค่าการลงทุนในการพัฒนาระบบ ทรัพยากรท่ีต้องการ อาทิ ด้าน
การเงิน ด้านบุคลากร และด้านเทคนิค ตลอดจนแนวโน้มประโยชน์ที่จะได้รับ ความเสี่ยง กรอบ
ระยะเวลา และกลยุทธ์การพัฒนาและการบริหารจัดการ 

เมื่อมีการริเริ่มพัฒนาโครงการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ผู้พัฒนา
โครงการต้องสามารถตอบคําถามต่อไปนี้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในการอนุมัติโครงการ  

• เหตุผลที่ต้องพัฒนาโครงการ
• ความสําคัญของโครงการ  
• ประโยชน์ของการพัฒนาโครงการ 
• ความคุ้มค่าของการลงทุน   
การประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อหน่วยงานน้ันสามารถช่วยหาคําตอบข้างต้นได้ ช่วยใน

การเตรียมความพร้อมเพ่ือหาเหตุผลสนับสนุนโครงการให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร และใช้
ประกอบการขออนุมัติงบประมาณ นอกจากน้ันการประเมินผลกระทบของโครงการยังเป็นการศึกษาใน
รายละเอียดของสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่จะเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยในการหาแนวทางท่ี
เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการ เช่น จัดลําดับความสําคัญของโครงการที่ควรพัฒนาก่อนและหลัง 
เป็นต้น 
 การประเมินผลกระทบต่อองค์กรน้ันมีทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยก่อนที่จะ
ประเมินผลน้ันจําเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนดังต่อไปน้ี  

• ความต้องการขององค์กรในการใช้ข้อมูลทีจ่ะเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยน  
• ปัญหาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล  
• วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
• สภาพแวดล้อมของข้อมูลที่สนใจจะเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ 

บุคลากร/หน่วยงานใดท่ีสร้าง ใช้ หรือดูแลข้อมูล  กระบวนการ/ขั้นตอนทํางานที่เก่ียวข้อง
กับข้อมูล  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลน้ันเป็นอย่างไร   

• ผลการประเมินคุณภาพข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยน เพ่ือให้ทราบว่าคุณภาพข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันสมัยหรือไม่ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างไร และนําผลมาสังเคราะห์
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ร่วมกับการประเมินผลกระทบโครงการต่อองค์กร เช่น การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
อาจต้องรวมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลด้วย 

 ในบทที่ 5 ได้กล่าวถึงวิธีการได้มาของข้อมูลข้างต้นแล้ว ดังน้ันบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการประเมินผล
กระทบของโครงการที่มีต่อองค์กรตามหลักการของ McGilvray[6] ที่ได้เสนอแนะวิธีประเมินผลกระทบ
ของโครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลมาใช้กับการประเมินผลกระทบของโครงการเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีต่อองค์กร1 ซึ่งการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลจะทําให้องค์กรได้ข้อมูลจากหน่วยงาน
อ่ืนที่มีคุณภาพข้อมูลดีกว่า ลดภาระการรวบรวมข้อมูลและการเก็บข้อมูลซ้ําซ้อนได้ ซึ่งหากหน่วยงานใดมี
มาตรฐานในการประเมินผลกระทบที่ได้กําหนดไว้แล้ว สามารถใช้กระบวนการน้ันได้เลย แต่หากวิธีการท่ี
มีไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน หรือต้องการเทคนิคการประเมินอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบผลก็สามารถที่จะใช้
วีธีการน้ีได้ 

โดยสรุปวิธีการประเมินเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลที่มีต่อ
องค์กร และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามประโยชน์และต้นทุนตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 
8.1 - 8.2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 8.1 การประเมินผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลท่ีมีต่อองค์กร 

 
                                                            
1
 โดยมีสมมุติฐานว่าความต้องการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาด้านข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร เช่น 

ปัญหาด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล ขาดความทันสมัย ข้อมูลซ้ําซ้อน ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมของข้อมูล 

8.1.1 ศึกษาการใช้ข้อมูลท่ีจะแลกเปลี่ยน 

8.1.2 ศึกษาผลกระทบข้อมูลต่อกระบวนการทํางาน 

8.1.3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของปัญหาข้อมูล 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากปัญหาข้อมูล 

ผู้ใช้ กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข้อง 

ปัญหาของกระบวนการทํางาน 
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รูปที่ 8.2 การจัดลําดับความสําคญัของโครงการตามประโยชน์และต้นทุน 
 

8.1 การประเมินผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลที่มีต่อองคก์ร [6] 

 หากหน่วยงานมีปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล เช่น ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้งานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ย่อมส่งผลต่อการดําเนินงานไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลน้ันจําเป็นต่อการสนับสนุนการดําเนินงานใด
ขององค์กร หากการดําเนินงานน้ันสําคัญมากต่อองค์กร ผลกระทบของการขาดข้อมูลสนับสนุนย่อมมาก
ตามไปด้วย ดังน้ันการประเมินผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลที่มีต่อองค์กร จะเร่ิมต้นด้วยการวิเคราะห์
การใช้งานข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน เพ่ือให้ทราบถึงหน่วยงานและกระบวนการทํางานที่จะได้รับ
ผลกระทบหากข้อมูลน้ันมีปัญหา จากน้ันจะศึกษาผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลต่อกระบวนการทํางาน
เหล่าน้ัน และการคํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากปัญหาคุณภาพข้อมูล 

8.1.1 การศึกษาการใช้ข้อมูล 
 ขั้นตอนแรกของการหาผลกระทบของโครงการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลต่อองค์กรคือ 
การศึกษาจากการใช้งานข้อมูลน้ันๆ ในปัจจุบันและและการวางแผนเพ่ือใช้ในอนาคต (เช่น ในอนาคต จะ
นําไปสร้างคลังข้อมูล) เพ่ือให้ทราบถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้งานทั้งหมด และกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานข้อมูลน้ัน ผลที่ได้จะนําไปใช้ในการหาผลกระทบหากข้อมูลน้ันมีปัญหา รวมท้ังประโยชน์ที่
ได้จากการนําข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาใช้งาน 

• การใช้งานในปัจจุบันอาจรวบรวมมาจากการดําเนินงานดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 การใช้ข้อมูลในการทํางานประจําวัน  
 การใช้ข้อมูลสร้างรายงาน  
 การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน หรือการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
 การใช้ข้อมูลประกอบกับข้ันตอนการดําเนินงานอัตโนมัติ 
 การให้ข้อมูลแก่ระบบงานอ่ืนๆ นําไปใช้ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากปัญหาข้อมูล (ผลลัพธ์จากข้อ 8.1.3),  
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการ, และประโยชน์ของโครงการ 

8.2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ 

8.2.2 การจัดลําดับความสําคัญ 

ลําดับการดําเนินโครงการ 

ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ 
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• การวางแผนเพ่ือใช้ข้อมูลในอนาคต อาจได้จาก ยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือจาก
แผนงานระยะยาว เช่น แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

ทํานองเดียวกันกับการใช้งานในปัจจุบัน การใช้งานในอนาคตได้จากการวิเคราะห์วงจรชีวิตของ
ข้อมูลในอนาคตหลังจากมีโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ใครเป็นผู้ใช้งาน รวมท้ังหน่วยงานของผู้ใช้
เหล่าน้ัน เพ่ือศึกษาว่าผลกระทบจะเกิดต่อใคร อย่างไรบ้าง หากข้อมูลสนับสนุนกระบวนการทํางาน
เหล่าน้ันมีปัญหา 
 ทั้งน้ีควรพยายามคํานวณการใช้งานออกมาเป็นตัวเลขเชิงปริมาณเท่าที่สามารถทําได้ เช่น 
จํานวนคนที่ใช้ จํานวนรายการข้อมูล จํานวนคร้ังที่ใช้ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ต่อวัน เป็นต้น  
 การพิจารณาการใช้งานข้อมูลต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่เป็นไปได้ เช่น การ
พิจารณาใช้งานข้อมูลอาจใช้ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ รายงานประจําปี หรือกรณีผู้ ใ ช้เป็น
บุคคลภายนอก ก็อาจขอข้อมูลผ่านทางแผนกสารสนเทศ โดยสามารถใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้เป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมการใช้ข้อมูล 

แบบฟอร์มท่ี 8.1  การรวบรวมการใช้ข้อมูล (ในปัจจุบัน/อนาคต) 

ข้อมูลท่ีใช้ วัตถุประสงค์ 
ของการใช้งาน 

จํานวน 
ครั้ง 

จํานวน
รายการ 

จํานวน 
คนท่ีใช้ 

ช่องทางการใช้งาน 

      

      

      

      

 ตัวอย่างกรณศีึกษา การส่งต่อผู้ป่วย 

 การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งอาจไม่พร้อมในการให้การรักษาไปยังโรงพยาบาลอ่ืนที่
พร้อมรักษา โดยพิจารณาจากข้อมูลในขณะน้ัน ซึ่งประกอบด้วย 

• จํานวนเตียงที่ว่าง 
• ความเช่ียวชาญของแพทย์ จาํนวนแพทย์ และพยาบาล ทีพ่ร้อมให้การรักษา 
• อุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะด้าน 

 โรงพยาบาลทุกแห่งจําเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาว่าจะส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ไหนดี เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็วจาก
แพทย์ที่ชํานาญการ  ซึ่งปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนออนไลน์  โรงพยาบาล
ต้องใช้วิธีโทรศัพท์ติดต่อหลายๆโรงพยาบาล ทําให้เสียเวลา ล่าช้าต่อการรักษาผู้ป่วย 
 การศึกษาการใช้ข้อมูล (ตารางที่ 8.1) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีที่ต้องการแลกเปลี่ยน
จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลกระทบของการขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในช่วงวิกฤตที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วย ดังอธิบายในหัวข้อต่อไป 
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ตารางท่ี 8.1 การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วย 

ข้อมูล การใช้งาน จํานวน 
ครั้ง 

จํานวน 
รายการ 

จํานวน 
คนที่ใช ้

ช่องทาง 
การใช้งาน 

ข้อมูลโรงพยาบาล,
จํานวนเตียงที่ว่าง, 
อุปกรณ์  
ความพร้อม 
ของบุคลากร 
ทางการแพทย์ 
ในขณะนั้น 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายัง
โรงพยาบาลอ่ืนที่ใกล้ที่สุด ซึ่งมี
อุปกรณ์และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่พร้อมรักษาในขณะนั้น 

รวม 20 คร้ัง ต่อ 1 วัน  
ของทุกโรงพยาบาลใน 
จ.นนทบุรี 

5 
รายการ 

1 คน ต่อ 
1 โรงพยาบาล 

ปัจจุบันไม่มีข้อมูลนี้
บนเว็บไซต์ ต้องใช้
โทรศัพท์ติดต่อซึ่ง
ใช้เวลามาก และ
ต้องติดต่อ
โรงพยาบาลหลาย
คร้ังจึงจะได้ข้อมูล
ครบถ้วนเพ่ือ
ตัดสินใจส่งผู้ป่วยไป
โรงพยาบาลอ่ืน 

 
8.1.2 การศึกษาผลกระทบของขอ้มูลต่อกระบวนการทาํงาน 
 เมื่อข้อมูลมีปัญหา อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหลายอย่าง จากการศึกษาการใช้
ข้อมูลในหัวข้อที่ 8.1 ทําให้ทราบถึงวิธีการหากระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีปัญหา ในแต่ละ
กระบวนการทํางานอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของ
ข้อมูลที่มีปัญหาต่อกระบวนการทํางานต่างๆ ขององค์กร  

หากมีปัญหาข้อมูล เช่น การรวบรวมข้อมูลล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน ข้อมูลผิดพลาด 
จะมีผลอย่างไรต่อการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน วิธีวิเคราะห์ผลกระทบจําเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
การศึกษารายละเอียดกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้ังแต่ การบันทึกข้อมูล การปรับปรุง การ
ใช้ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ผลกระทบมีหลักการดังน้ี [6] 

• แสดงขั้นตอนการทํางานเมื่อข้อมูลมีคุณภาพดี เป็นปกติ 
• แสดงขั้นตอนการทํางานเมื่อข้อมูลมีคุณภาพไม่ดี มีปัญหา 
• วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้ันตอนการทํางานในสภาพที่ข้อมูลปกติและสภาพที่

ข้อมูลมีปัญหา 
• หาปริมาณของผลกระทบ หรอืผลกระทบเชิงคุณภาพ 

หากวิเคราะห์ขั้นตอน/กระบวนการทํางานอย่างละเอียดเท่าไร ก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
ชัดเจนย่ิงขึ้นเท่าน้ัน  

ตัวอย่างผลกระทบของปัญหาข้อมูลต่อกระบวนการทํางาน มีดังน้ี 
• ขั้นตอนการทํางานเพิ่มมากขึ้น หรือใช้เวลามากข้ึน จากการต้องตรวจสอบหาสาเหตุ

ของปัญหาข้อมูล 
• ต้องทํางานซ้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูล 
• กระบวนการทํางานติดขัด ไม่อาจดําเนินการจนลุล่วงได้ 
• ผลการทํางานไม่สําเร็จหรือไม่ได้คุณภาพตามเป้าหมาย เน่ืองจากขาดข้อมูลสนับสนุน 
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ตัวอย่างกรณศีึกษาผลกระทบของข้อมลูต่อกระบวนการทํางานในการส่งต่อผู้ป่วย 

รูปที่ 8.3 และ 8.4 แสดงกระบวนการทํางานส่งต่อผู้ป่วยในสภาพที่ไม่มีและมีระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างกันตามลําดับ จะเห็นได้ว่า เมื่อไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ทําให้การติดต่อ
หาโรงพยาบาลท่ีจะรับรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 
จนกว่าจะพบโรงพยาบาลท่ีพร้อมรับผู้ป่วยรักษาต่อ หากเป็นกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยหนัก ต้องรอเวลานาน 
อาจมีผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยได้ สรุปผลกระทบต่อกระบวนการทํางานได้ดังน้ี 

• ความล่าช้าในการติดต่อโรงพยาบาล อาจทําให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิตได้ 
• บุคลากรทางการแพทย์/อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ต้องประจําการระหว่างรอการส่งต่อผู้ป่วย  
 

 

รูปที่ 8.3 กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยในสภาพท่ีไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ต้องส่งต่อผู้ป่วย 

โทรศัพท์ติดต่อ 
โรงพยาบาลต่างๆ พร้อมรับรักษา 

ผู้ป่วย 

ข้อมูลผู้ป่วย  
การวินิจฉัยโรค 

ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง 
โรงพยาบาลปลายทาง 

ที่รับส่งต่อ 

พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย 

ไม่พร้อม 

โรงพยาบาล ก โรงพยาบาลอ่ืนๆ 

รพ.ปลายทาง 
รับผู้ป่วยรักษา 

ข้อมูลผู้ป่วย  
การวินิจฉัยโรค 

ข้อมูลผู้ป่วย  
การวินิจฉัยโรค 
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รูปที่ 8.4 กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยในสภาพท่ีมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ต้องส่งต่อผู้ป่วย 

ตรวจสอบ/เลือกโรงพยาบาลที่พ
ร้อมรักษาโรคได้ 

ข้อมูลผู้ป่วย  

การวินิจฉัยโรค 

ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง 
โรงพยาบาลที่พร้อม 
รับการส่งต่อผู้ป่วย 

            ข้อมูลผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค 
                       โรงพยาบาลที่พร้อมรักษา 

โรงพยาบาล ก โรงพยาบาลอ่ืนๆ 

ข้อมูลผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค 

เอกสารการส่งตัวผู้ป่วย 
ไปยังโรงพยาบาลที่พร้อมรักษา 

ข้อมูลผู้ป่วย  
การวินิจฉัยโรค 

เอกสารการส่งตัวผู้ป่วย 

เอกสารการส่งตัวผู้ป่วย 

ฐานข้อมูล 
รพ.ก 

ฐานข้อมูล รพ. 
ที่เชื่อมโยงกัน 

รพ.ปลายทาง 
รับผู้ป่วยรักษา 
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8.1.3 การประเมินคา่ใช้จ่ายของปญัหาด้านข้อมูล 
เมื่อศึกษาผลกระทบของข้อมูลที่มีปัญหาต่อกระบวนการทํางานต่างๆ แล้ว หากทราบระดับของ

ผลกระทบที่มีต่อแต่ละกระบวนการจะทําให้สามารถเปรียบเทียบความรุนแรงของผลกระทบได้ และ
สามารถจัดลําดับความสําคัญเพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหาได้สะดวก ในหัวข้อน้ีจะเสนอแนวทางในการ
คํานวณผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลที่มีต่อปริมาณค่าใช้ และรายได้ของหน่วยงานตามแนวทางดังน้ี 

• ระบุกระบวนการทํางาน/ขั้นตอนหลักที่มีปัญหาด้านข้อมูล เช่น การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

• กําหนดหรือทบทวนการรวบรวม บันทึก ปรับปรุง การใช้ข้อมูล ในขั้นตอนหลักที่มี
ปัญหาด้านข้อมูล 

• ระบุประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะนํามาคิดคํานวณ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน       
เป็นต้น 

• คํานวณค่าใช้จ่ายที่ได้เลือกไว้แล้ว 
• คํานวณผลกระทบด้านรายได้ 
• บันทึกผลการคํานวณและสมมุติฐานต่างๆ 

Loshin [5] ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารคุณภาพข้อมูล ได้อธิบายผลกระทบด้านต่างๆ ของข้อมูล
ที่มีต่อค่าใช้จ่าย และรายได้ หลายรายการอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นตัวอย่างให้วิเคราะห์ผลกระทบและ
คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากปัญหาข้อมูลได้ดี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 8.2 ผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลต่อค่าใช้จ่ายจําแนกตามระดับความยากง่ายในการวัด [5] 

วัดระดับได้ง่าย วัดระดับได้ยาก 
ให้บริการประชาชนได้จํานวนลดลง ความยุ่งยากในการตัดสินใจ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อผิดพลาด ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากปัญหาข้อมูลในองค์กรไม่สอดคล้อง

กัน 
ค่าใช้จ่ายในการทํางานซํ้าๆ ความไม่น่าเชื่อถือในองค์กร 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันข้อผิดพลาด/ควบคุมความถูกต้อง ความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ลดลง 
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชน ความขัดแย้งในการเป็นเจ้าของข้อมูล 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ความพึงพอใจของพนักงานลดลง 
ค่าใช้จ่ายของการทํางานล่าช้า 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 8.3 ผลกระทบของปัญหาด้านข้อมูลในด้านอ่ืนๆ [5] 

รายได้ลดลง เพ่ิมความเสี่ยง ความเชื่อม่ันลดลง 
จํานวนผู้ใช้บริการลดลง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
การจัดเก็บรายได้ล่าช้า/ จัดเก็บไม่ได้ ความเสี่ยงของการพัฒนาระบบ การตัดสินใจลําบาก 
เสียโอกาสในการลงทุน หรือ การ
แข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

ความเสี่ยงในการเชื่อมโยงข้อมูล ลดความสามารถในการ
คาดการณ/์พยากรณ์ได้ 

ความเสี่ยงต่อการลงทุน การพยากรณ์ผิดพลาด 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ รายงานเพื่อการบริหารไม่

สอดคล้องกัน ความเสี่ยงด้านความลับของข้อมูล 

ความเสี่ยงในการแข่งขัน 

การตรวจสอบการทุจริต 
  

 
ตัวอย่างกรณศีึกษา   การประเมินค่าใช้จ่ายของปญัหาด้านข้อมูลของการส่งต่อผู้ปว่ย 

 ปัญหาของโรงพยาบาลกรณีไม่มีข้อมูลความพร้อมในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลอ่ืนๆ ทํา
ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งต่อผู้ป่วยดังน้ี 

• ความล่าช้าในการติดต่อโรงพยาบาล อาจทําให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้ 
• บุคลากรทางการแพทย์/อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ต้องประจําการระหว่างรอการส่งต่อผู้ป่วย 

สามารถคิดค่าใช้จ่ายของปัญหานี้ได้โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 
 ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และบคุลากรทางการแพทย์ 
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

ตารางที่ 8.4 แสดงตัวอย่างการคํานวณค่าใช้จ่ายของปัญหาด้านข้อมูลสําหรับพิจารณาส่งต่อ
ผู้ป่วย โดยผลการคํานวณได้ว่าในหน่ึงจังหวัดมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนจากการล่าช้าของการส่งต่อผู้ป่วยถึง 
329,000 บาทต่อวัน ดังน้ันใน 1 ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาทต่อจังหวัด ดังน้ันการลงทุน
แก้ไขปัญหาน้ีจะสามารถช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้แล้วยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศได้
อย่างมากมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามต้องคํานวณต้นทุนของโครงการเช่ือมโยงข้อมูลของโรงพยาบาลอีก
หลายแห่งที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย จึงจะทราบว่าการลงทุนคุ้มค่าในแง่ของจํานวนเงินหรือไม่ ดัง
จะได้อธิบายในหัวข้อที่ 8.2
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ตารางท่ี 8.4  การประเมินค่าใช้จ่ายของปัญหาด้านข้อมูลของการส่งต่อผู้ป่วย 

 
ประเภทค่าใช้จ่าย 

 
รายละเอียด 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อรายการ  

(1) 

จํานวน
รายการ  

(2) 

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด  

(1) x (2) 
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การแพทย์

ระหว่างรอส่งตัวผู้ป่วย 
         7,000   20 ราย/วัน       140,000  

บุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานท่ีทํางาน
ซํ้าซ้อน 

           200    20 ราย/วัน         4,000  

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรการแพทย์
ระหว่างรอส่งตัว 

         3,000  20 ราย/วัน        60,000  

ค่ารักษาพยาบาลกรณี
ผู้ป่วยทุพพลภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
กรณีท่ีไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงทีและมีอาการหนักข้ึน 

     100,000   1 ราย/วัน      100,000  

ค่าเสียหายกรณีผู้ป่วย
เสียชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีผู้ป่วยเสียชีวิต
เพราะไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที 

       50,000    0.5 ราย/วัน         25,000  

   รวมค่าใช้จ่ายต่อวันใน 1 จังหวัด     329,000  
  รวมค่าใช้จ่ายต่อปีใน 1 จังหวัด  120,085,000  

หมายเหตุ   สมมุติว่ามีการเสียชีวิตระหว่างรอส่งต่อผู้ป่วย 0.025% 
 สมมุติว่าผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นถึงข้ันทุพพลภาพเพราะต้องรอนาน 0.5% 
 สมมุติว่ามีผู้ป่วยรอส่งต่อในจังหวัดหนึ่งรวม 20 ราย/วัน 
 
แบบฟอร์มท่ี 8.2 การประเมินค่าใช้จ่ายของปัญหาด้านข้อมูลในขั้นตอนการทํางาน 
ตัวชี้วัดหลัก...................................     
สถานการณ.์.................................... 
วันท่ี...............................................     
ผู้เตรียมข้อมูล............................................... 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย รายละเอียด ค่าใช้จ่ายต่อ
รายการ 

จํานวนรายการ ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

อุปกรณ์         
บุคลากร         
เวลา         
อ่ืนๆ         
      
 รวมค่าใช้จ่าย                          
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8.2 การจัดลําดับความสาํคญัของโครงการตามประโยชน์และต้นทนุ 

จากหัวข้อที่ 8.1 ทําให้ทราบวิธีการในการประเมินผลกระทบของปัญหาคุณภาพข้อมูลที่มีต่อ
องค์กร และวิธีการหาผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน รวมทั้งผลกระทบที่คํานวณออกมาเป็นค่าใช้จ่าย
ได้ และผลกระทบด้านอ่ืนๆที่คํานวณค่าใช้จ่ายไม่ได้ จากผลการประเมินน้ี สามารถนํามาใช้หาข้อมูล
สนับสนุนการริเริ่มพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้   คือการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของ
โครงการ รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนา
โครงการในกรณีที่อาจมีโครงการหลักหรือโครงการย่อยหลายโครงการ  
 ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ประโยชน์และต้นทุนของโครงการ และจัดลําดับโครงการตาม
ประโยชน์และต้นทุนของโครงการ  

8.2.1 การวิเคราะหต้์นทุนและประโยชน์ (Cost–Benefit Analysis) 
ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ประโยชน์ของการลงทุนในโครงการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูล และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยการประเมินเชิงลึก ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน โดย
ผลตอบแทน คิดเป็นร้อยละของจํานวนเงินลงทุน แนวทางการดําเนินงานในการหาต้นทุนและประโยชน์
ของโครงการแสดงในตารางที่ 8.5 

ตารางท่ี 8.5 การหาต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ 

ต้นทุน ประโยชน์ 
ระบุค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ เช่น  
 ทรัพยากรบุคคล   
 การอบรมผู้ใช้งาน  
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  
 ซอฟต์แวร์  
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

ระบุรายได้ท่ีจะเกิดเพ่ิมข้ึน และประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีจะมี เช่น 
 ประโยชน์จากการมีข้อมูลพร้อมใช้ และมีคุณภาพดี   
 คุณค่าของข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 
 ให้บริการประชาชนได้รวดเร็วข้ึน 
 การดําเนินงานรวดเร็วข้ึน 

 ลดค่าใช้จ่ายเนื่องมาจากข้อมูลไม่มีคุณภาพ 
 ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 ลดภาระในการการบริหารจัดการข้อมูล 
 ลดการเก็บข้อมูลซํ้าซ้อน 

(ดูหัวข้อ 8.1.3 เรื่องการประเมินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากปัญหา
ด้านข้อมูล ) 
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เมื่อคํานวณต้นทุนและประโยชน์ของโครงการได้แล้ว ก็สามารถหาผลต่างระหว่างประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตามส่ิงที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยในการคํานวณประโยชน์ของโครงการคือ 

• การประมาณระยะเวลาสําหรับรายได้ที่คาดว่าจะเกิดและค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้ 
• การประเมินประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคํานวณเป็นจํานวนเงินได้ โดยเฉพาะ

โครงการของภาครัฐที่เน้นการบริการประชาชน แม้โครงการอาจไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยตรงแต่ประโยชน์ที่ต้องมาคํานวณด้วยคือ ประโยชน์ที่ตกอยู่กับประเทศชาติ 
ประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น  
 ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการมาติดต่อหน่วยงานราชการ  
 ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น  
 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
 มีการประสานงานและร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น  
 ประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ 

การประเมินอาจใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือให้ผู้
ที่เก่ียวข้องแต่ละคน ประเมินความสําคัญของประโยชน์แต่ละข้อ  

การคํานวณผลตอบแทนการลงทุน (Return on investment) [6] 
ในกรณีที่สามารถคํานวณต้นทุนและประโยชน์ของโครงการเป็นจํานวนตัวเลขได้ สามารถ

คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนได้  ด้วยการเปรียบเทียบประโยชน์หรือผลตอบแทนในการลงทุน กับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน และประโยชน์สามารถคํานวณเป็นร้อยละของจํานวนเงินลงทุนได้  

วิธีการการคํานวณผลตอบแทนการลงทุน(ROI) 
• ใช้ข้อมูลจากการทําการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ (Cost–Benefit Analysis)  
• สูตรหา ROI เป็นดังน้ี 

 ROI = (ผลได้จากการลงทนุ – ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) / ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ 
• เปรียบเทียบ ROI ที่ได้กับการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ 
• ผลตอบแทนการลงทุนควรเป็นบวก
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ตัวอย่างกรณศีึกษา การคาํนวณผลตอบแทนการลงทุนของการเชื่อมโยงข้อมูลสาํหรับการส่งต่อผู้ป่วย 

กรณีที่จังหวัดนนทบุรีและอีก 2 จังหวัดข้างเคียงต้องการลงทุนพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการ
ส่งต่อผู้ป่วยในลักษณะเว็บเซอร์วิส ซึ่งนอกจากจะอํานวยความสะดวกในการค้นหาโรงพยาบาลท่ีจะส่งต่อ 
ยังทําให้โรงพยาบาลต้นทางที่ส่งต่อผู้ป่วยสามารถป้อนข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบส่งให้กับโรงพยาบาล
ปลายทางที่รับรักษาได้ เมื่อผู้ป่วยไปถึงก็สามารถรักษาได้เลย ไม่ต้องรอตรวจสอบประวัติการรักษาจาก
ผู้ป่วยอีก 

 
ต้นทุน ประโยชน์ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการลงทุนในโครงการ  
 ทรัพยากรบุคคล   
 การอบรมผู้ใช้งาน  
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  
 ซอฟต์แวร์  
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 ให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นท้ัง โรงพยาบาลต้นทาง

และปลายทาง 
 สวัสดิภาพประชาชนดีขึ้น 
 การดําเนินงานรวดเร็วข้ึน 
 ลดภาระบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนในโครงการ 
สมมุติค่าใช้จ่ายรวมต่อ 1 โรงพยาบาลเป็น 300,000 บาท 
สมมุติจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดข้างเคียงอีก 2 จังหวัด 
มีโรงพยาบาลรวม 300 แห่งท่ีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 
 
 
ค่าใช้จ่าย 3 จังหวัด 
300 โรงพยาบาล x 300,000 บาท/ระบบ  
รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท 

เชิงปริมาณ 
ลดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากขาดข้อมูลโรงพยาบาลอื่นๆ 
• รวมประมาณ  120 ล้านบาท/ปี/จังหวัด 
 (ดูรายละเอียดจากตาราง 10.4 การประเมินค่าใช้จ่าย
ของปัญหาด้านข้อมูลของการส่งต่อผู้ป่วย ) 
 
ลดค่าใช้จ่าย 3 จังหวัด ใน 1 ปี  
120 ล้านบาท/ปี/จังหวัด x 3 จังหวัด 
รวมเป็นเงินประมาณ  360 ล้านบาท 

 

ดังน้ันสรุปได้ว่า การลงทุนในโครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คุ้มค่าต่อ
การลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าศูนย์ซึ่งคํานวณจากสูตร 

ROI = (ผลได้จากการลงทนุ – ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) / ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ 
• ROI = (360,000,000-90,000,000)/ 90,000,000 
• ผลตอบแทนการลงทุน =  3 เท่าของเงินลงทุน 

ถ้าระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนมีอายุการใช้งาน 5 ปี ผลตอบแทนที่ได้ก็จะมากขึ้นไปอีก
หลายเท่าตัว แสดงให้เห็นความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างชัดเจน 
 



 

 

คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

8 - 14 

8.2.2 การจัดลําดับความสาํคญัของโครงการ 
ในกรณีที่จําเป็นต้องวางแผนการดําเนินงานโครงการ เพ่ือจัดลําดับการพัฒนาโครงการต่างๆ 

ตามเวลาที่เหมาะสม (หากมีหลายโครงการ) โครงการเหล่าน้ันอาจมีประโยชน์มากมาย แต่ไม่สามารถหา
ผลตอบแทนจากการลงทุนออกมาเป็นจํานวนตัวเลขได้ ดังน้ันจําเป็นต้องมีวิธีการอ่ืนๆ มาช่วยในการ
ประเมินความสําคัญของโครงการ  

• ขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญ 
 การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหา ประโยชน์ที่ไม่สามารถคํานวณเป็นจํานวน
ได้น้ัน ให้ใช้วิธีระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล ผู้
ที่เก่ียวข้องควรเป็นผู้ที่ผลิต ดูแล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพข้อมูล ผลพลอยได้ของ
การจัดลําดับความสําคัญก็คือการได้พบปะสนทนากันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติอาจไม่มีโอกาสได้
พบปะกัน ซึ่งการประชุม/สัมมนาที่สําเร็จด้วยดีน้ันจะทําให้เกิดความเข้าใจกันและมีการร่วมมือกันมากขึ้น
ระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง โดยแนวทางการจัดลําดับความสําคัญแสดงโดยรูปที่ 8.5 

 

รูปที่ 8.5 แนวทางการจัดลําดับความสําคัญ (ประยุกต์จาก [2]) 

ระบุขั้นตอน/กระบวนการ 
จัดลําดับทํางาน 

เอกสาร 
โครงการ 

เลือกวิธีการประชุม 
หารือเพ่ือจัดลําดับ 

เลือกผู้ร่วมจัดลําดับจากทุกระดับ 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน 

เตรียมข้อมูลสนับสนุน 
ให้แก่ผู้ร่วมจัดลําดับ 

เอกสาร 
โครงการ 

จัดลําดับ 
1.ตกลงในข้ันตอน โครงการ เหตผุลของการจัดลําดับ 
2.จัดลําดับโดยใหถ้กเถียงและหารือเพ่ือหาเหตุผลสนับสนุน 
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• ตัวอย่างการจดัลําดับความสําคัญ 
ตารางท่ี 8.6 แสดงตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลตามผลกระทบต่อกระบวนการ

ทํางาน โดยข้อมูลแต่ละรายการมีความสําคัญต่อกระบวนการทํางานไม่เท่ากัน หากข้อมูลใดมีปัญหาแล้ว
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหลักมาก ทําให้หน่วยงานไม่สามารถดําเนินงานที่สําคัญได้ ก็แสดงว่า
ข้อมูลน้ันมีผลกระทบสูงมาก การจัดลําดับในตัวอย่างน้ีแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการหาผลกระทบของข้อมูลที่มีต่อกระบวนการทํางานโดยรวม เน่ืองจากปัญหา
ข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานหลายอย่าง ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 8.6 ผลกระทบ
ของข้อมูลมี 2 ด้านคือ 

• ผลกระทบต่อการวางแผนควบคุมมลพิษ 
• ผลกระทบต่อการออกรายงานประจําปี 
ดังน้ันการหาผลกระทบโดยรวมอาจใช้วิธีหาผลกระทบสูงสุด เพราะถ้าข้อมูลมีปัญหาทําให้

กระบวนการทํางานใดงานหน่ึงถึงข้ันล้มเหลว ย่อมถือว่าสําคัญมาก เช่น  
• ข้อมูลนํ้าเสียจากโรงงานมีผลกระทบต่อการวางแผนควบคุมมลพิษ = A (สูงสุด) คือถ้าขาด

ข้อมูลน้ีแล้ว การทํางานถึงข้ันล้มเหลว 
• ข้อมูลนํ้าเสียจากโรงงานมีผลกระทบต่อการออกรายงานประจําปี = B (อันดับ2) 
• ผลกระทบรวมอยู่ในระดับ A  เน่ืองจากเลือกจากค่าสูงสุดของ (A,B)  แต่หากต้องการใช้วิธี

อ่ืน เช่น การหาค่าเฉล่ียก็อาจทําได้เช่นกัน โดยเปลี่ยนระดับคะแนนเป็นเลขจํานวน รวมท้ัง
สามารถใช้วิธีถ่วงนํ้าหนักของผลกระทบต่อการทํางานแต่ละด้าน ก่อนหาผลกระทบใน
ภาพรวมก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดลําดับความยากง่ายของการได้มาของข้อมูลแต่ละรายการซึ่งอาจขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น 

• ความพร้อมของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ทั้งด้านตัวข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การทําสัญญาข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขอใช้ข้อมูล 
• งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการเช่ือมโยงระบบข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการผนวกผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพ่ือหาลําดับความสําคัญของข้อมูล
แต่ละรายการ  ตัวอย่างเช่น  

• ข้อมูลนํ้าเสียจากการเกษตรมีผลกระทบรวมอยู่ในระดับ A คือสูงสุด 
• ระดับความยากในการรวบรวม/ดูแลรักษาข้อมูลนํ้าเสียจากการเกษตร = 1 ง่ายที่สุด  
• ดังน้ันข้อมูลนํ้าเสียจากการเกษตรมีลําดับความสําคัญเท่ากับ A1  

 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลหลายๆรายการ ระดับ A1 จะเป็นลําดับสูงสุดที่ควรพิจารณาเลือกใน
การลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เพราะมีผลกระทบต่อการทํางานสูงสุด (ระดับ A) และการ
รวบรวมข้อมูลง่ายที่สุด (ระดับ 1) 
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ตารางท่ี 8.6 ตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลตามผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน (ประยุกต์จาก [6]) 

 
 

ข้อมูล 

ผลกระทบของข้อมูลท่ีมีปัญหาต่อ 
กระบวนการทํางานของหน่วยงาน 

ความยาก/ง่าย 
ในการรวบรวม 
และดูแลรักษา

ข้อมูล 

ผลกระทบ 
สูงสุดท่ี 
จัดลําดับ 

ในข้ันตอนสุดท้าย 
การวางแผน
ควบคุมมลพิษ 

การออกรายงาน
ประจําปี 

ข้อมูลน้ําเสียจากการเกษตร  A A 1 A1 
ข้อมูลน้ําเสียชุมชน  B B 3 B2 
ข้อมูลน้ําเสียโรงงาน A B 2 A2 
หมายเหตุ 
A มากท่ีสุด  D น้อยท่ีสุด, 1= ง่าย 2=ปานกลาง 3=ยาก  
เม่ือผนวกระดับผลกระทบกับความยากง่ายในการรวบรวม ดังน้ัน A1 > A2 และ A2 > B2 
อย่างไรก็ตามแต่ละหน่วยงานสามารถปรับวิธีคํานวณลําดับความสําคัญได้ตามความเหมาะสม 

 ตัวอย่าง หน่วยวัดผลกระทบ 
 A  =   ขั้นตอน/กระบวนการทํางานล้มเหลวโดยสิ้นเชิง หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสี่ยงด้าน 

 การเงิน กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
 B  =   ขั้นตอนการทํางานติดขัด และมีผลต่อสถานภาพองค์กร เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 C  =   มีผลต่อมีผลต่อสถานภาพองค์กรเล็กน้อย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 D  =   ไม่สําคัญ มีผลต่อสถานภาพทางองค์กรน้อยท่ีสุด 
 N/A =  ไม่เกี่ยวข้อง 

จากตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลที่จะเช่ือมโยงแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 8.6 
สามารถจัดลําดับในเร่ืองอ่ืนๆ ได้อีก เช่น การจัดลําดับความสําคัญของวิธีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี ดังน้ันจําเป็นต้องเปรียบเทียบประโยชน์และความเป็นไปได้ ดังแสดงตัวอย่างใน
ตารางที่ 8.7 

ตารางท่ี 8.7 การจัดลําดับความสําคัญของวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล (ประยุกต์จาก [6]) 

แนวทาง 
ในการเชื่อมโยงข้อมูล* 

ประโยชน์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ความพยายาม 
ที่ต้องใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ผลการตัดสินใจ เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ 

การเชื่อมโยงออนไลน์ 
 
 

สูง 
 
 

สูง 
 
 

ตกลง 
 
 

มี MOU ระหว่าง
หน่วยงานท่ีจะ

เชื่อมโยงแล้ว และมี
งบประมาณในการ

เชื่อมโยง 
การขอโอนไฟล์ข้อมูลเป็นคร้ังคราว ต่ํา 

 
ต่ํา 
 

ไม่ตกลง 
 

ได้ข้อมูลไม่ทันต่อการ
ใช้งาน 

*ในคอลัมน์แรกสามารถเปลี่ยนเป็นเร่ืองอ่ืนๆ ได้ เช่น มิติของคุณภาพข้อมูล ความถูกต้อง ความสมบูรณ์  



 

การประเมินผลกระทบของโครงการเช่ือมโยงข้อมูลที่มีต่อองค์กร  
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 8 
แบบฟอร์มท่ี 8.3 การจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบปัญหาข้อมูลต่อกระบวนการทํางาน 
 การจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบปัญหาด้านข้อมูลต่อกระบวนการทํางาน 

ข้อมูล 
 

ผลกระทบของข้อมูลที่มีปัญหาต่อ
กระบวนการทํางานของหน่วยงาน 

ระดับความยากง่าย 
ในการได้มาของข้อมูล 

ผลการจัดลําดับ 
(ลําดับสูงสุด) 

    1 2 3   
                  
                  
         
                 

การวัดผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน       
A  = การทํางานล้มเหลว หรือ ขาดทุน ผิดกฎระเบียบ มีความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
B  = การทํางานด้อยประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือสถานภาพองค์กร 
C  =  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือสถานภาพองค์กรเพียงเล็กน้อย  
D  =  ไม่สําคัญ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเล็กน้อย       
N/A = ระบุไม่ได้ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง 

ระดับความยากง่ายในการได้มาของข้อมูล 
1 = ง่าย  2 = ปานกลาง  3 = ยาก     

 
แบบฟอร์มท่ี 8.4 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
(ตารางต่อไปนี้สามารถเพิ่มรายละเอียดเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ด้วย) 

การจัดลําดับความสําคัญ (ของโครงการ) 

เรื่องท่ีจะจัดลําดับ 
ประโยชน์ที่ 

ความพยายามที่ต้องใช้ ผลการตัดสินใจ 
เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ คาดว่าจะได้รับ 

           
           
           
           
            
 

8.3 สรุป 

เน้ือหาบทนี้เป็นบทท่ีใช้สนับสนุนการจัดทําโครงการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นับต้ังแต่ 
ระยะที่ 1 การเตรียมการเบ้ืองต้น และระยะที่ 7 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงลึก ของกรอบแนว
ทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ และวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน
ในการพัฒนาระบบ ทรัพยากรที่ต้องการ อาทิ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร และด้านเทคนิค ตลอดจน
แนวโน้มประโยชน์ที่จะได้รับ ความเสี่ยง กรอบระยะเวลา และกลยุทธ์การพัฒนาและการบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก ก 
กรณีศึกษา 3 ระบบข้อมูล 

 ภาคผนวก ก1 : การบูรณาการข้อมูลทะเบียนดา้นการศึกษา 

ภาคผนวก ก2  : การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการแรกรับ/     
  ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล 

 ภาคผนวก ก3 : การบูรณาการระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า 
การเกษตร 
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   ก1 - 1 

 

ภาคผนวก ก1 
การบูรณาการข้อมูลทะเบียนดา้นการศึกษา 

1. ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario)  

ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ และ UML Activity Diagram ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 ทัศนภาพธรุกิจสําหรบัการบรูณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

• เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้คนไทยทุกคนต้องสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  
• กํากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม  

โดเมน  ด้านการศึกษา 
การวางแผนสถานการณ์  การรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงกระจายอยู่หลายหน่วยงาน ทําให้ยาก

ต่อการติดตามตรวจสอบการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ตาม พรบ. 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การวิเคราะห์ความต้องการ  การบูรณาการข้อมูลการศึกษาจากทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  

ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  การบูรณาการข้อมูลทะเบียน (Transactional Data Integration)  
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2. ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ผลลัพธ์ที่ได้จากข้ันตอนน้ีจะประกอบด้วยความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล รายละเอียดของ
กระบวนการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานและการบูรณาการข้อมูล และรายการ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความต้องการแลกเปลี่ยนขอ้มูลการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ในการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ความต้องการ  การบูรณาการข้อมูลการศึกษาจากทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาของ
ประเทศ 

ที่มา  การจัดแผนปฏิบัติการฐานข้อมูลแห่งชาติ (5 เม.ย. 53) กระทรวงศึกษาธิการ 
ประเภทของความต้องการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 1. ออกแบบ กําหนดมาตรฐานข้อมูลด้านการศึกษา 

2. รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาจากทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษา
ของประเทศ 

3. ตรวจสอบข้อมูลทางด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
ทางด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

4. การพัฒนา วิเคราะห์การบูรณาการข้อมูลทะเบียนจัดระบบส่งข้อมูลด้าน
การศึกษา  และการแทงจําหน่ายจํานวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษา เพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณ ท่ีถูกต้อง 

รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  1. ข้อมูลนักศึกษา 
2. ข้อมูลทางการศึกษาทางปัจจุบัน 
3. ข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษา 
4. ข้อมูลครอบครัวของนักศึกษา 
5. ข้อมูลผู้ปกครอง 
6. ข้อมูลสุขภาพของนักศึกษา 
7. ข้อมูลองค์กรของสถานศึกษา 
8. ข้อมูลการจัดการศึกษา 
9. ข้อมูลการเปิดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
10. ข้อมูลรางวัลของสถานศึกษา 

11. ข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษา 

12. ข้อมูลอาคารเพื่อการศึกษา 
13. ข้อมูลห้องเรียนเพ่ือการศึกษา 
14. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 
15. ข้อมูลการสอน 
16. ข้อมูลการจ้างเพื่อการศึกษา 
17. ข้อมูลประวัติการศึกษาของ

ผู้สอน 
18. ข้อมูลประวัติการพัฒนาความรู้ 
19. ข้อมูลช่วงเวลาพ้ืนฐาน 
20. ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ

สถานศึกษา 
กระบวนการทํางานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 1. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

5. สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

6. มหาวิทยาลัยต่างๆ 
7. หน่วยงาน/สถานศึกษาต่างๆ 
8. โรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ 

ความสําคัญ  1. ได้มาตรฐานข้อมูลกลาง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาซ่ึง
มี 7 กระทรวง 28 หน่วยงาน 

2. กระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดการศึกษาให้คนไทยได้เรียนครบทุกคน 
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3. สามารถจําแนกระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติหรือต่างด้าว รวมถึงคนไร้สัญชาติ
ท่ีเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 

4. ลดการสูญเสียเงินอุดหนุนการศึกษารายหัว  
5. ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งต่อข้อมูลนักเรียนจากระดับการศึกษาหน่ึงไป

ระดับหนึ่ง  
6. ลดโอกาสความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลซํ้าและเกิดข้อมูลท่ีผิดส่งผลต่อโอกาส

ของนักเรียน เช่น เสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อมูลในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยผิดพลาด 

7. สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพ่ือรองรับความต้องการของบุคลากรที่ตลาด
ต้องการได้ 

หมายเหตุ * ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่มีความตองการเชื่อมโยง สวนการจัดทํารายการขอมูลจะเนนรายการขอมูลที่ตองการ
เชื่อมโยงท่ีมีความสําคัญกอน โดยทําการประชุมสรุปตามตารางท่ี 6 

2.2 รายละเอียดของกระบวนการทํางาน  
สรุปได้ ดังตารางที่ 2, ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ตารางท่ี 2 กระบวนการทํางานของการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

บูรณาการข้อมูล
ทะเบียนด้าน
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ รวบรวมข้อมูล 
- จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
- แก้ไขข้อมูลตามท่ีได้รับการตอบกลับ 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาลงทะเบียน
ข้อมูลท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้รับ 

- ส่งไฟล์ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไข หาก
พบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาบันทึกข้อมูล - สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
บันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องลงในฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน 

- เตรียมส่งต่อข้อมูล 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลบูรณาการด้านการศึกษา 

- ลงทะเบียนข้อมูลท่ีได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

- บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงฐานข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ตารางที่ 3 กระบวนการทํางานของการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

บูรณาการข้อมูล
ทะเบียนด้าน
การศึกษา 

โรงเรียนอาชีวะต่างๆ ส่งข้อมูลไปยัง สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนต่างๆ รวบรวมข้อมูล 
- จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
- แก้ไขข้อมูลตามท่ีได้รับการตอบกลับ 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีได้รับจากโรงเรียนอาชีวะต่างๆ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้รับ 

- ส่งไฟล์ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไข หาก
พบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาบันทึกข้อมูล - สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
บันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องลงในฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน 

- เตรียมส่งต่อข้อมูล 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลบูรณาการด้านการศึกษา 

- ลงทะเบียนข้อมูลท่ีได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงฐานข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี 4 กระบวนการทํางานของการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

บูรณาการข้อมูล
ทะเบียนด้าน
การศึกษา 

หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ต่างๆ ลงทะเบียนข้อมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่างๆ รวบรวมข้อมูล 

- จัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- แก้ไขข้อมูลตามท่ีได้รับการตอบกลับ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับจากหน่วยงานการศึกษา
ต่างๆ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้รับ 

- ส่งไฟล์ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไข หาก
พบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
บันทึกข้อมูล 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องลงใน
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 

- เตรียมส่งต่อข้อมูล 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลบูรณาการด้านการศึกษา 

- ลงทะเบียนข้อมูลท่ีได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงฐานข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ 
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2.4 รายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

สรุปได้ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการ และแลกเปลี่ยนการบูรณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา  

ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

ข้อมูลบุคคล  บุคคล เลขประจําตัวประชาชน  

คํานําหน้า 

ชื่อ 

สกุล 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 

ถนน 

แขวง/ตําบล 

เขต/อําเภอ 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 

เพศ เพศ 

วันเกิด วันเกิด 

สถานภาพ สถานภาพ 

สัญชาติ สัญชาติ 

ศาสนา ศาสนา 

เชื้อชาติ เชื้อชาติ 

ข้อมูลนักศึกษา  
 

เลขประจําตัวประชาชนไทย เลขประจําตัวประชาชนไทย 

เลขประจําตัวหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวหนังสือเดินทาง 

เลขประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา 

คํานําหน้าชื่อ คํานําหน้าชื่อ 

ชื่อตัว ชื่อตัว 

ชื่อกลาง ชื่อกลาง 

ชื่อสกุล ชื่อสกุล 

เพศ เพศ 

วันท่ีเกิด วันท่ีเกิด 
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

สัญชาติ สัญชาติ 

ข้อมูลนักศึกษา ท่ีอยู่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 

หมู่บ้าน/อาคาร 

ซอย 

ถนน 

ตําบล/แขวง 

อําเภอ/เขต 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

การศึกษา ข้อมูลการศึกษา 

ครอบครัว ข้อมูลครอบครัว 

สุขภาพ ข้อมูลสุขภาพ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การลดความซ้ําซ้อนรายการข้อมูล 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนท่ี 3 ประกอบด้วย รายการมาตรฐานข้อมูล และการจัดทํา Model 

2.5 รายการมาตรฐานข้อมูล  
สามารถสรุปรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 แบบฟอร์มสําหรับนิยามชื่อรายการข้อมูลท่ีต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 
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จากตารางแบบฟอร์มที่ 7 สามารถแบ่งข้อมูลออกได้ 2 ลักษณะคือ 1. ข้อมูลเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน และ 2. ข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงาน ในกรณีน้ีจะสนใจเฉพาะข้อมูลลักษณะที่ 2 เท่าน้ัน โดย
หน่วยงานจะต้องตกลงเลือกว่าจะใช้การนิยามข้อมูลร่วมน้ีของหน่วยงานใด ซึ่งการนิยามข้อมูลที่ได้รับ
เลือกจะถือว่าเป็นมาตรฐานข้อมูล และหน่วยงานท่ีเหลือจะต้องปรับการนิยามข้อมูล หรือรูปแบบของ
ข้อมูลให้ตรงกับมาตรฐานใหม่ที่ได้จากการทําฉันทามติ 

การจัดทํา Model  
ผลลัพธ์ของการจัดทํา Model จากรายการมาตรฐานข้อมูล จะมี 2 ส่วนคือ รายการที่เป็น Core 

Component technical Specification และรูปแบบการแลกเปล่ียนรายการข้อมูลแบบ XML ดังตาราง
ที่ 9 – ตารางที่ 11  

2.5.1 รายการที่เป็น Core Component Technical Specification 

ตารางท่ี 9 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Person ให้อยู่ในรูปแบบ CCTS 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
TAB_POB PID Num เลขท่ีบัตรประชาชน Person Citizen 

Identification 
Identifier 

FNAME Char ชื่อ Given Name Text 
LNAME Char สกุล Family Name Text 
Sex Num เพศ Gender Code 
DOB Date วันเกิด Birth Date 
HID Num เลขท่ีอยู่อาศัย Address 

Identification 
Identifier 

Religion Num ศาสนา Religion Code 
Blood Num หมู่โลหิต Blood Type Code 
DOR Date วันออกบัตร Issued Date Date 

ตารางท่ี 10 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ StudentPerson ให้อยู่ในรูปแบบ CCTS 

Relational Model จากตารางท่ี 3.7 Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Student ThaiCitizenID Identifier เลขท่ีบัตร

ประชาชน 
Student Citizen 

Identification 
Identifier 

PassportID Identifier เลขประจําตัว
หนังสือเดินทาง 

Passport 
Identification 

Identifier 

StudentID Identifier เลขประจําตัว
นักศึกษา 

Student 
Identification 

Identifier 

EducationID Index การศึกษา Education 
Identification 

Identifier 

FamilyID Index ครอบครัว Family 
Identification 

Identifier 

HealthID Index สถานะสุขภาพ Health 
Identification 

Identifier 
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ตารางท่ี 11 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ CurrentEducation ให้อยู่ในรูปแบบ CCTS 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Current 
Education 

EducationID Identifier รหัสข้อมูล
การศึกษา 

Current 
Education 

Education 
Identification 

Identifier 

OrganizationID Identifier รหัสองค์กรของ
สถานศึกษา 

Organization 
Identification 

Identifier 

Administration 
Superordinate 

Identifier รหัสองค์กรแม่ของ
องค์กรหลักท่ีดูแล
สถานศึกษา 

Administration 
Superordinate 

Identifier 

Faculty 
Subordinate 

Text รหัสองค์กรลูกของ
คณะ 

Faculty 
Subordinate 

Text 

Semester Number ภาคการศึกษา Semester Number 
CurriculumID Index หลักสูตร Curriculum 

Identification 
Identifier 

Knowledge 
Branch 

Code สาขาวิชา Knowledge 
Branch 

Code 

StartDate Date ปีการศึกษาท่ีเริ่ม
เข้าเรียน 

Start Date Date 

YearLevel Code ระดับชั้นปี Year Level Code 
StudentStatus Code สถานภาพของ

นักศึกษา 
Student Status Code 

ThisSemester 
Finish 

Indicator คาดว่าจะจบ
การศึกษาหรือไม่ 

 This Semester 
Finish 

Indicator 

Accumulated 
EducatedResult 

Number ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 

Accumulated 
Educated Result 

Number 

CurrentEducated
Result 

Number ผลการเรียนเฉลี่ย Current Educated 
Result 

Number 

Accumulated 
Credit 

Number หน่วยกิตสะสม Accumulated 
Credit 

Number 

SpecialAbility Code ความถนัด  Special Ability Code 
 
จากการที่ทําการเปรียบเทียบความหมายของคําจํากัดความ เพ่ือจับคู่ ช่ือฟิลด์ที่มีคําอธิบาย

ในทางเดียวกันแล้ว ขั้นตอนน้ีจะเป็นการกําหนดมาตรฐานช่ือฟิลด์ โดยใช้แนวทางของ Naming and 
Design Rules : (NDR) รวมท้ังการนําพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ สอ เสถบุตร มาใช้ในการพิจารณา
การต้ังช่ือด้วยดังตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักการ NDR  

ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Person Citizen 

Identification 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
ความชัดเจนของ Identification ว่าเป็นของ Citizen 

Given Name ชื่อ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Family Name ชื่อสกุล พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Gender เพศ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Birth วันท่ีเกิด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Address 
Identification 

เลขท่ีอยู่อาศัย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Religion ศาสนา พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Blood Type หมู่โลหิต พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Issued Date วันออกบัตร พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Expiry Date วันหมดอายุบัตร พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Student Citizen 
Identification 

เลขประจําตัว
ประชาชนไทย 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Passport 
Identification 

เลขประจําตัว
หนังสือเดินทาง 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Student 
Identification 

เลขประจําตัว
นักศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Education 
Identification 

รหัสอ้างอิงข้อมูล
การศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Family Identification รหัสอ้างอิงข้อมูล
ครอบครัว 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Health Identification รหัสอ้างอิงข้อมูล
สุขภาพ 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

CurrentEducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education 
Identification 

รหัสข้อมูล
การศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
คําว่า Education ตามหลักพจนานุกรมเพ่ือขยายว่า
เป็นข้อมูลทางการศึกษา 

Organization 
Identification 

รหัสองค์กรของ
สถานศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Administration 
Superordinate 

รหัสองค์กรแม่ของ
องค์กรหลักท่ีดูแล
สถานศึกษา 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Faculty Subordinate รหัสองค์กรลูกของ
คณะ 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Semester ภาคการศึกษา พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Curriculum หลักสูตร พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Knowledge Branch สาขาวิชา พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Start Date ปีการศึกษาท่ีเริ่ม

เข้าเรียน 
พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
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ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
 
 
 

Year Level ระดับชั้นปี พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Student Status สถานภาพของ

นักศึกษา 
พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

This Semester 
Finish 

คาดว่าจะจบ
การศึกษาหรือไม่ 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Accumulated 
Educated Result 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Current Educated 
Result 

ผลการเรียนเฉลี่ย 
พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Accumulated Credit หน่วยกิตสะสม พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Special Ability ความถนัด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

หมายเหตุ: หากมีการรวบรวมจากระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ อีก จําเป็นต้องกําหนดชื่อฟิลด์ใหม่อีกคร้ัง 

เมื่อกําหนดรายการข้อมูลตามแนวทางของ NDR แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนส่วนของ 
Core Component ให้อยู่ในรูปแบบของ XML Schema ซึ่งเป็นมาตรฐานหน่ึงของ หมวดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) ในกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 2.0 โดยจะแสดงผลการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อที่ 3.2.2 
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2.5.2 รูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"       
attributeFormDefault="Unqualified"    
elementFormDefault="qualified"targetNameSpace="urn:th:go:deptmember:1"
xmlns="urn:th:go:deptmember:1" version="1.0"> 
<xs:element name="Student" type ="StudentType"> 
<xs:complexType name="StudentType"> 
   <xs:sequence> 
      <xs:element name="CitizenIdentification" ref =" PersonType " />  
      <xs:element name="PassportIdentification" type="xs:ID" />  
      <xs:element name="StudentIdentification" type="xs:ID" />  
      <xs:element name="EducationIdentification" 
ref="CurrentEducationType"/> 
    <xs:element name="FamilyIdentification" type="xs:ID"/> 
     <xs:element name="HealthIdentification" type="xs:ID" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element > 
<xs:complexType name="PersonType"> 
 <xs:sequence> 
      <xs:element name="CitizenIdentification" type="xs:ID" />  
      <xs:element name="GivenName" type="xs: String " />   
      <xs:element name="FamilyName" type="xs: String " />  
      <xs:element name="Gender" type="xs:String" />  
      <xs:element name="Birth" type="xs:Date" /> 
      <xs:element name="AddressIdentification" type="xs:ID" /> 
      <xs:element name="Religion" type="xs:String" />  
      <xs:element name="BloodType" type="xs:String" />  
      <xs:element name="IssuedDate" type="xs:Date" />  
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="CurrentEducationType"> 
 <xs:sequence> 
     <xs:element name="EducationIdentification" type="xs:ID" />  
     <xs:element name="OrganizationIdentification"type="xs:ID"/>  
     <xs:element name="AdministrationSuperordinate"type="xs:ID"/>  
     <xs:element name="FacultySubordinate" type="xs:String" />  
     <xs:element name="Semester" type="xs:Long" />  
     <xs:element name="CurriculumIdentification" type="xs:ID" />  
     <xs:element name="KnowledgeBranch" type="xs:String" />  
     <xs:element name="StartDate" type="xs:Date" />  
     <xs:element name="YearLevel" type="xs:String" />  
     <xs:element name="StudentStatus" type="xs:String" />  
     <xs:element name="ThisSemesterFinish" type="xs:Long" />  
     <xs:element name="AccumulatedEducatedResult" type="xs:Long"/> 
      <xs:element name="CurrentEducated" type="xs:String"/>  
      <xs:element name="Result" type="xs:String"/>  
      <xs:element name="AccumulatedCredit" type="xs:String"/>  
      <xs:element name="SpecialAbility" type="xs:String"/>  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 
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3. ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถูกต้องและการประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 4 คือการนําข้อมูล XML ที่ได้จากผลลพัธ์ที่ 3 มาลงทะเบียนที่ต้นแบบ
เว็บไซต์สําหรับประกาศใช้ ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 4 

 
รูปที่ 2 Data Catalogue “ข้อมูลบุคคล” 

 
รูปที่ 3 Data Catalogue “ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา” 

 
รูปที่ 4 Data Catalogue “ข้อมูลการศึกษา” 
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ภาคผนวก ก2 
การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการแรกรับ/ส่งต่อผู้ป่วยระหวา่งสถานพยาบาล 

 

1. ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario)  

ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ และ UML Activity Diagram ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ทัศนภาพธรุกิจสําหรบัการบรูณาการข้อมูลทะเบียนด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาระบบหลักประกันการบริการสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ 

โดเมน  ด้านสุขภาพและการแพทย์ 

การวางแผนทัศนภาพธุรกิจ การส่งต่อผู้ป่วยท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย 

การวิเคราะห์ความต้องการ  การตรวจสอบสถานพยาบาลท่ีรักษาได้อย่างเหมาะสม และส่งต่อข้อมูลการ
รักษาระหว่างสถานพยาบาล 

ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยน ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการ
รักษาท่ีเหมาะสมได้ 

หมายเหตุ : ระบบส่งต่อผู้ป่วยนี้ได้ทําการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสํารวจและสัมภาษณ์จากสาธารณสุข 
   จังหวัดนนทบุรีเป็นหลัก 
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2. ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เป็นการศึกษาสถานภาพปัจจุบันทางด้านข้อมูล และกระบวนการทํางานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ความต้องการแลกเปลี่ยนขอ้มูลการรับส่งผู้ป่วย 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย 

ความต้องการ  ความรวดเร็วในการส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามประวัติการรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับการ
ส่งต่อ 

ที่มา  ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล (สมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น) 

ประเภทของความต้องการ  เป็นดัชนีชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการดําเนินงาน 1. บูรณาการฐานข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย 
2. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยต้นทางกับฐานข้อมูลปลายทางเพื่อตรวจสอบ 

ข้อมูลประวัติการรักษาอย่างรวดเร็ว 
3. สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ ในการติดตามดูแลผู้ป่วย 

รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  1. ข้อมูลผู้ป่วย 
2. ข้อมูลการส่งต่อ 
3. ข้อมูลสถานพยาบาล 
4. ข้อมูลการรักษา  

กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข้อง  1. ประเมินอาการและตรวจสอบประวัติและสิทธิ์ 
2. ประสานงาน 
3. จัดทําใบส่งต่อ บส.08 (ดูเอกสารแนบท้ายบท) 
4. โรงพยาบาลปลายทางรับผู้ป่วย 
5. ทําการรักษา 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  1. สถานพยาบาลแรกรับ 
2. สถานพยาบาลรับ/ส่งต่อ 
3. กองทุน 
   3.1 สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
   3.2 กองทุนประกันสังคม (สปส.) 
   3.3 กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว 

ความสําคัญ  1. ความปลอดภัยของผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย 
2. เพ่ือการรักษาอย่างต่อเนื่อง  
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2.2 รายละเอียดของกระบวนการทํางานของระบบ  

ตารางท่ี 2 กระบวนการทํางานของการส่งต่อผู้ป่วย 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม 

การส่งต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยเข้ารับบริการ สถานพยาบาลแรกรับประเมินอาการ และตรวจสอบ
ประวัติ/สิทธ์ิของคนไข้ว่าสามารถทําการรักษาได้
หรือไม่ 

ประสานงานสถานพยาบาล ประสานงานเพ่ือหาสถานพยาบาลท่ีจะรับต่อผ่าน
ระบบส่งต่อผู้ป่วย 

จัดทําใบส่งต่อ บส.08 
 

ทําการบันทึกลงใบ บส.08 (ดูเอกสารแนบท้ายบท) 
เพ่ือระบุอาการของผู้ป่วย เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่
สถานพยาบาลรับส่งต่อ โดยข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูล
ส่งต่อผู้ป่วย 

รับผู้ป่วย สถานพยาบาลรับส่งต่อดําเนินการรับผู้ป่วย เพ่ือ
ดําเนินการรักษาต่อ โดยดูข้อมูลประวัติจาก 
ฐานข้อมูล HIS ของโรงพยาบาลแรกรับ และข้อมูล
จากฐานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 

ทําการรักษา ทําการรักษา โดยบันทึกข้อมูลวิธีการรักษา และการใช้
ยาลงฐานข้อมูล HIS และฐานข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 
รวมท้ังส่งประวัติและสถานะการรักษากลับ
สถานพยาบาลแรกรับ 

 
2.3 ความสัมพันธร์ะหว่างกระบวนการทํางานและข้อมูลการส่งต่อผูป้่วย  

นอกจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแล้วการพัฒนาโครงการจําเป็นต้องทราบแหล่งที่มา
ของข้อมูลร่วมด้วยดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานและการส่งต่อผู้ป่วย 

กระบวนการทํางาน/
ข้อมูล 

ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการส่งต่อและข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูล 
การรักษา 

สิทธ์ิ โรงพยาบาลแรก
รับ 

โรงพยาบาลรับ/
ส่งต่อ 

ประเมินอาการและ
ตรวจสอบประวัติคนไข้ 

x x x   

ประสานงานส่งต่อ  x x x  

จัดทําใบส่งต่อ บส.08 x x    

รับส่งต่อผู้ป่วย  x x x x 

ทําการรักษา   x x x 
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2.4 รายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วย  
แสดงรายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วย ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการ และแลกเปลี่ยนการส่งต่อผู้ป่วย 

ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

ข้อมูลบุคคล บุคคล  หมายเลขประจําตัวประชาชน  

คํานําหน้า 

ชื่อ 

สกุล 

ท่ีอยู่  เลขท่ี 

ถนน 

แขวง/ตําบล 

เขต/อําเภอ 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 

เพศ เพศ 

วันเกิด วันเกิด 

สถานภาพ สถานภาพ 

สัญชาติ สัญชาติ 

ศาสนา ศาสนา 

เชื้อชาติ เชื้อชาติ 

ข้อมูลผู้ป่วย ผู้ป่วย หมายเลขประจําตัวประชาชน 

หมายเลขประจําตัว(ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) 

สถานบริการ รหัสสถานพยาบาล 

ทะเบียนผู้ป่วย เลขทะเบียนการมารับบริการ 

สิทธ์ิในการรักษา 

บทบาทการรักษาของสถานพยาบาล 

เวลาท่ีรับเข้า (รับเข้า) 

วันท่ีจําหน่าย 

สถานะที่จําหน่าย 
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

วิธีการจําหน่าย 

ตึกท่ีจําหน่าย 

จํานวนวัน (ลากลับ) 

หน่วยงานท่ีจ่าย 

น้ําหนัก (แรกรับ) 

สถานพยาบาล
พยาบาล  

รหัสสถานพยาบาล รหัสสถานพยาบาล 

ชื่อ ชื่อ 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 

แขวง/ตําบล 

เขต/อําเภอ 

จังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ 

การส่งต่อผู้ป่วย หมายเลขประจําตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยใน 

ผู้ป่วยนอก 

สถานบริการ รหัสสถานพยาบาล 

รหัสสถานพยาบาลท่ีส่งผู้ป่วยมารับการรักษา 

วันเวลา วันเวลาการส่งต่อผู้ป่วย (พ.ศ.) 

วันเวลาท่ีมารับส่งต่อ(พ.ศ.) 

วัตถุประสงค์ของการรับ/ส่งต่อ รหัสวัตถุประสงค์ของการรับส่งต่อ 

การรักษาผู้ป่วย หมายเลขประจําตัวผู้ป่วย AN 

เลขทะเบียนการมารับบริการ HN 

สถานบริการ รหัสสถานพยาบาล 

วินิจฉัยโรค ชื่อโรคตามคําวินิจฉัยแพทย์ 

ประเภทการวินิจฉัย 

แพทย์ผู้วินิจฉัย 
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3. ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซ้อนรายการข้อมูล 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนท่ี 3 ประกอบด้วย รายการมาตรฐานข้อมูล และการจัดทํา Model 

3.1 รายการมาตรฐานข้อมูล 
สามารถสรุปรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบรายการข้อมูลบุคคลท่ีต้องการแลกเปลี่ยนกับรายการข้อมูลจากข้อมูลบุคคลผู้ป่วย 

ข้อมูลบุคคล  
(กรมการปกครอง) 

ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล 
(สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี) 

ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย 
PID เลขประจําตัวประชาชน PersonID เลขประจําตัวประชาชน 
  InitailName คํานําหน้าชื่อ 
FNAME ชื่อ  FirstName ชื่อ 
LNAME นามสกุล  LastName นามสกุล 
Sex เพศ Sex เพศ 
DOB วันเกิด BirthDate วันเกิด 
HID เลขท่ีอยู่อาศัย CensusHomeID รหัสบ้านตามทะเบียนบ้าน 
POP_ST สถานภาพ Marriage สถานะสมรส 
Religion ศาสนา Religion ศาสนา 
Blood หมู่โลหิต BloodGroup หมู่โลหิต 
DOR วันออกบัตร   
DOE วันหมดอายุบัตร   

หมายเหตุ รายการท่ีเลือกจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการข้อมูลบุคคล 

จากการที่ทําการเปรียบเทียบช่ือรายการข้อมูลและนิยามแล้ว พบว่าการต้ังช่ือรายการข้อมูลยัง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (แสดงในตารางที่ 5) ยังมีการใช้ช่ือย่อที่ไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 
จําเป็นต้องมีการต้ังช่ือใหม่ และให้นิยามที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งมีช่ือรายการข้อมูลที่แตกต่างกันแต่นิยาม
ความหมายเดียวกัน 
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3.2 การจัดทํา Model  

ผลลัพธ์ของการจัดทํา Model จากรายการมาตรฐานข้อมูล จะมี 2 ส่วนคือ รายการที่เป็น Core 
Component Technical Specification และรูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML ดัง
ตารางที่ 6 – ตารางที่ 11 

3.2.1 รายการที่เป็น Core Component Technical Specification  

ตารางท่ี 6  การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
TAB_POB PID Num เลขประจําตัว

ประชาชน 
Person Citizen 

Identification 
Identifier 

FNAME Char ชื่อ  Given Name Text 
LNAME Char นามสกุล  Family Name Text 
Sex Num เพศ Gender Code 
DOB Date วันเกิด Birth Date 
HID Num เลขท่ีอยู่อาศัย Address 

Identification 
Identifier 

Religion Num ศาสนา Religion Code 
Blood Num หมู่โลหิต Blood Type Code 
DOR Date วันออกบัตร Issued Date Date 
DOE Date วันหมดอายุบัตร Expiry Date Date 
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ตารางท่ี 7  การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  มาตรฐาน CCTS 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Patient    AN ID หมายเลขผู้ป่วย Patient    Patient 

Identification 
Identifier 

HospCode Code รหัส
สถานพยาบาล 

Hospital Code Code 

VN ID ลําดับท่ี Visit Number Identifier 
HN ID เลขทะเบียนการ

มารับบริการ 
Hospital 
Number 

Identifier 

PersonID ID เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชน 

Citizen 
Identification 

Identifier 

InsuranceType Code สิทธ์ิประกัน
สุขภาพ 

Insurance 
Type 

Code 

CareAs Code บทบาท
สถานพยาบาล 

CareAs Code 

DateTimeADM Date วันท่ีรับเข้ารักษา DateTime 
Admit 

Date 

DateTimeDSC Date วั น ท่ี จํ า ห น่ า ย
ผู้ป่วย 

DateTime 
Discharge 

Date 

DSCStatus Code ส ถ า น ภ า พ ก า ร
จําหน่ายผู้ป่วย 

Discharge 
Status 

Code 

DSCType Code วิ ธี ก า รจํ าหน่ า ย
ผู้ป่วย 

Discharge 
Type 

Code 

DSCWard ID วอร์ด ท่ีจํ าหน่ าย
ผู้ป่วย 

Discharge 
Ward 

Identifier 

LeaveDay Quantity จํานวนวันลากลับ Leave Day Quantity 
ADMWeight Measure น้ําหนักแรกรับของ

เด็กเกิดใหม่ 
Admit Weight Measure 
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ตารางท่ี 8 การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Hospital Maincode ID รหัสหน่วย Hospital Main Code Identifier 

Name Text ชื่อหน่วย Name Text 
Department 
Code 

Code รหัสกระทรวง กรม Department 
Code 

Code 

Typecode Code รหัสประเภท
หน่วยงาน 

Type Code Code 

Bed Quantity จํานวนเตียง Bed Quantity 
Areacode Code รหัสพ้ืนท่ี Area Code Code 
Address Text ท่ีอยู่ Address Text 
Postcode Text รหัสไปรษณีย์ Postal Code Text 
Telephone Text โทรศัพท์ Telephone Text 
Status Code สถานะการเปิด

บริการ 
Status Code 

ตารางท่ี 9  การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Refer AN ID หมายเลข

ประจําตัวผู้ป่วย 
Refer Patient 

Identification 
Identifier 

HospCode Code รหัส
สถานพยาบาล 

Hospital Code Code 

DateTimeRefer Date วันเวลา DateTime Refer Date 
ReferHospCode Code อ้างอิง

สถานพยาบาล 
Refer Hospital 
Code 

Code 

ReferType Code รหัสวัตถุประสงค์
การส่งต่อ 

Refer Type Code 

ReferHN ID เลขทะเบียนการ
รับบริการ 

Refer Hospital 
Number 

Code 

ReferAN ID อ้างอิงหมายเลข
ประจําตัวผู้ป่วย 

Refer Patient 
Identification 

Code 
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ตารางท่ี 10 การปรับเปลี่ยน Core Component ไปเป็นมาตรฐาน CCTS   

Relational Model  Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Diagnosis AN 

 
ID หมายเลข

ประจําตัวผู้ป่วย 
Diagnosis Patient 

Identification 
Identifier 

HospCode Code รหัสสถานบริการ Hospital Code Code 
DiagName Text ชื่อโรค Diagnosis Name Text 
DiagType Code ประเภทการ

วินิจฉัยโรค 
Diagnosis Type Code 

DoctorDiag Text แพทย์ผู้
วินิจฉัยโรค 

Doctor 
Diagnosis 

Text 

จากการที่ทําการเปรียบเทียบความหมายของคําจํากัดความ เพ่ือจับคู่ ช่ือฟิลด์ที่มีคําอธิบาย
ในทางเดียวกันแล้ว ขั้นตอนน้ีจะเป็นการ กําหนดมาตรฐานช่ือฟิลด์ โดยใช้แนวทางของ Naming and 
Design Rules : (NDR) รวมท้ังการนําพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษฉบับ สอ เสถบุตร มาใช้ในการ
พิจารณาการต้ังช่ือด้วยดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 ผลการต้ังชื่อมาตรฐานข้อมูล 

ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Person Citizen Identification เลขประจําตัว

ประชาชน 
พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Given Name ชื่อ พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Family Name สกุล พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Gender เพศ พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Birth วันท่ีเกิด พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Address 
Identification 

เลขท่ีอยู่อาศัย ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification เนื่องจากมี
การอ้างอิง 

Religion ศาสนา พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Blood Type หมู่โลหิต พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Issued Date วันออกบัตร พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Expiry Date วันหมดอายุบัตร พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Patient    Patient Identification หมายเลขผู้ป่วย ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification เนื่องจากมี
การอ้างอิง 

Hospital Code รหัสสถานพยาบาล เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Visit Number ลําดับท่ี เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณาแต่
ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Hospital Number เลขทะเบียนการมา
รับบริการ 

เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณาแต่
ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Citizen Identification เลขประจําตัว

ประชาชน 
พิจารณาการตั้งชื่อจากมาตรฐาน UN/CEFACT 

Insurance Type สิทธ์ิประกันสุขภาพ เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Care As บทบาท
สถานพยาบาล 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Date Time Admit วันท่ีรับเข้ารักษา เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Date Time Discharge วันท่ีจําหน่ายผู้ป่วย เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Discharge Status ส ถ า น ภ า พ ก า ร
จําหน่ายผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Discharge Type วิ ธี ก า ร จํ า ห น่ า ย
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Discharge Ward ว อ ร์ ด ท่ี จํ า ห น่ า ย
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Leave Day จํานวนวันลากลับ
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Admit Weight น้ํ า ห นั ก แ ร ก รั บ
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Hospital Main Code รหัสหน่วย เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Name ชื่อหน่วย พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Department Code รหัสกระทรวง กรม เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Type Code รหัสประเภท
หน่วยงาน 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Bed จํานวนเตียง พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Area Code รหัสพ้ืนท่ี เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

AddressIdentification ท่ีอยู่ พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Telephone โทรศัพท์ พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Status สถานะการเปิด
บริการ 

พิจารณาการตั้งชื่อจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
 

Refer 
 
 
 
 
 

Patient Identification หมายเลขประจําตัว
ผู้ป่วย 

ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification  เนื่องจาก 
มีการอ้างอิง 

Hospital Code รหัสสถานพยาบาล เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Date Time Refer วันเวลา เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
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ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
 Refer Hospital Code อ้างอิง

สถานพยาบาล 
เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา 
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Refer Type รหัสวัตุประสงค์การ
ส่งต่อ 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Refer Hospital 
Number 

เลขทะเบียนการรับ
บริการ 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 3 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Refer Patient 
Identification 

หมายเลขประจําตัว
ผู้ป่วย 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คําและเติม 
Identification  เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Diagnosis Patient Identification หมายเลขประจําตัว
ผู้ป่วย 

ชื่อจากพจนานุกรม และเติม Identification  เนื่องจากมี
การอ้างอิง 

Hospital Code รหัสสถานบริการ เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Diagnosis Name ชื่อโรค เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Diagnosis Type ประเภทการ
วินิจฉัยโรค 

เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Doctor Diagnosis แพทย์ผู้วินิจฉัยโรค เป็นคํานามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา แล้วพิจารณา
แต่ละคําจากพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

หมายเหตุ      หากมีการรวบรวมจากระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆอีก จําเป็นต้องกําหนดชื่อฟิลด์ใหม่อีกคร้ัง 

เมื่อกําหนดรายการข้อมูลตามแนวทางของ NDR แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนส่วนของ 
Core Component ให้อยู่ในรูปแบบของ XML Schema ซึ่งเป็นมาตรฐานหน่ึงของหมวดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) ในกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 2.0 โดยจะแสดงผลการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อที่ 3.2.2 
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3.2.2 รูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"       
attributeFormDefault="Unqualified"    
elementFormDefault="qualified"targetNameSpace="urn:th:go:deptmember:
1"xmlns="urn:th:go:deptmember:1" version="1.0"> 
<xs:complexType name="PersonType"> 
   <xs:sequence> 
      <xs:element name="CitizenIdentification" type="xs: ID " />  
       <xs:element name=" GivenName " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" FamailyName " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Gender " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Birth " type="xs:Date" />  
       <xs:element name=" AddressIdentification" type="xs: ID " /> 
       <xs:element name=" Religion " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" BloodType " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" IssuedDate " type="xs:Date" />  
       <xs:element name=" ExpiryDate " type="xs:Date" />  
       </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name=" PatientType "> 
 <xs:sequence> 
       <xs:element name="PatientsIdentification" ref=" ReferType " />  
       <xs:element name="HospitalCode" type="xs:String" />  
       <xs:element name="VisitNumber" type="xs:ID" />  
        <xs:element name="HospitalNumber" ref=" HospitalType " />  
        <xs:element name=" CitizenIdentification" ref="PersonType" /> 
      <xs:element name="InsuranceType" type="xs:String" />  
        <xs:element name="CareAs" type="xs:String" />  
        <xs:element name="DateTimeADM" type="xs:Date" />  
        <xs:element name="DateTimeDSC" type="xs:Date" />  
        <xs:element name="DSCStatus" type="xs:String" />  
        <xs:element name="DSCType" type="xs:String" />  
       <xs:element name="DSCWard" type="xs:ID" />  
       <xs:element name="LeaveDay" type="xs:Double" />  
        <xs:element name="ADMWeight" type="xs:Double" />  
   </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
       <xs:element name=" MainCode " type="xs:ID" />  
       <xs:element name=" Name " type="xs:String " />  
       <xs:element name=" DepartmentCode " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" TypeCode " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" Bed " type="xs:Double" />  
       <xs:element name=" AreaCode " type="xs: String" />  
       <xs:element name=" AddressIdentification" type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Telephone " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" Status " type="xs:String" />  
     </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
<xs:complexType name=" ReferType" > 
   <xs:sequence> 
       <xs:element name="PatientIdentification" ref="DiagnosisType" />  
       <xs:element name=" HospitalCode " type="xs: String " />  
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       <xs:element name=" DateTimeRefer " type="xs: Date " /> 
       <xs:element name=" ReferHospitalCode " type="xs: String" />  
       <xs:element name=" ReferType " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" ReferHN " type="xs:String" />  
       <xs:element name=" ReferAN " type="xs:String" />  
   </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name=" DiagnosisType" > 
    <xs:sequence> 
       <xs:element name=" PatientIdentification " type="xs:ID" />  
       <xs:element name=" HospitalCode " type="xs: String" />  
       <xs:element name=" DiagnosisName " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" DiagnosisType " type="xs: String " />  
       <xs:element name=" DoctorDiagnosis " type="xs:String " />  
   </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 
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4. ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถูกต้องและการประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 

 ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 4 คือการนําข้อมูล XML ที่ได้จากผลลพัธ์ที่ 3 มาลงทะเบียนที่ต้นแบบ 
 

 

รูปที่ 2 Data Catalogue “ข้อมูลบุคล” 

 

 

รูปที่ 3 Data Catalogue “ข้อมูลผู้ป่วย” 
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รูปที่ 4 Data Catalogue “ข้อมูลการรักษาผู้ป่วย” 

 

 

รูปที่ 5 Data Catalogue “ข้อมูลการส่งต่อรักษาผู้ป่วย” 

 

 

รูปที่ 6 Data Catalogue “ข้อมูลสถานพยาบาล” 
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รูปที่ 7 Data Catalogue “ข้อมูลท่ีอยู่” 
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ภาคผนวก ก3 
การบูรณาการข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสนิค้าการเกษตร 

 

1. ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทําทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario)  

     ขั้นตอนที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยทัศนภาพธุรกิจ และ UML Activity Diagram ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1    ทัศนภาพธรุกิจสําหรบัการตรวจสอบย้อนกลับสนิคา้เกษตร 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตร การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

โดเมน  ด้านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์และขยายการส่งออก
สินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก 

การวางแผนทัศนภาพธุรกิจ  การตรวจสอบคุณภาพสินค้าท่ีเกิดจากปลายทางของสินค้า 

การวิเคราะห์ความต้องการ  ตรวจสอบข้อมูลจากกระบวนการต่างๆว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่  

ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน  การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยน ข้อมูลทะเบียน (Transactional Data 
Exchange) เกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการด้านปศุสัตว์ ข้อมูลทะเบียน
ด้านฟาร์มเลี้ยง บริษัทท่ีเก่ียวกับธุรกิจอาหารให้ฟาร์มสถานท่ีเพาะเลี้ยง 
โรงงานท่ีส่งออกสินค้า เพ่ือท่ีจะหาข้อมูลคุณภาพสินค้าท่ีผิดพลาดได้  
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2. ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เปนการศึกษาสถานภาพปจจุบันทางดานขอมูล และกระบวนการทํางานของหนวยงานที่
เก่ียวของกับการตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งจะประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 

2.1  การตรวจสอบย้อนกลับสินคา้เกษตร 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

ความต้องการ  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่ามีข้อผิดพลาดที่ขั้นตอนใด 

ที่มา  ยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางด้านอาหาร และคุณภาพ 

ประเภทของความต้องการ  กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 

แนวทางการดําเนินงาน 1. จัดทําฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 
2. จัดทํามาตรฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 
4. ค้นหาคุณภาพสินค้าเกษตรท่ีเกิดข้อผิดพลาด  
5. พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

รายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง  1. โรงงานแปรรูป 
2. ทะเบียนเกษตรกร  
3. ผลิตภัณฑ์สินค้า 
4. ทะเบียนฟาร์ม  

กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข้อง  1. ผู้บริโภคแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
2. กรมประมงทําการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าตรวจสอบ 
4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  1. กรมประมง 
2. กรมโรงงานฯ 
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
4. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
5. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
6. ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ความสําคัญ  1. สร้างความเชือ่ม่ันให้กับผู้บริโภค 
2. เพ่ิมคุณภาพสินค้า และมูลค่าเพ่ิม 
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2.2 รายละเอียดของกระบวนการทํางานของระบบ  

ตารางท่ี 2 กระบวนการการทํางานของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

การดําเนินงาน กระบวนการ รายการกิจกรรม  

การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร 

ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียน ระบุข้อมูลท่ีต้องการร้องเรียน 

กรมประมงทําการรวบรวม
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 

ดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้า(ปลานิล) 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เข้าตรวจสอบ 
 

ดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้า(ปลานิล) ในส่วนของผู้ผลิต ผู้ออกใบตรวจสอบ
สินค้า 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบ 

ดูข้อมูลท่ีตั้งของผู้ผลิต ผู้ออกใบตรวจสอบสินค้า 

 
2.3  ความสัมพันธร์ะหว่างกระบวนการทํางานและตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าเกษตร  

นอกจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแล้วการพัฒนาโครงการจําเป็นต้องทราบแหล่งที่มา
ของข้อมูลร่วมด้วยดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทํางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

กระบวนการทํางาน/ข้อมูล ผู้บริโภค กรมประมง กรมโรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

หน่วยงาน
ตรวจสอบ 

ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียน x     

กรมประมงทําการรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา 

 x x x x 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้า
ตรวจสอบ 

  x x x 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบ 

 x x x x 
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2.4 รายการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับสินคา้เกษตร 
สรุปได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการ และแลกเปลี่ยนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 

ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

โรงงาน โรงงาน  
  

ทะเบียนโรงงาน  

ชื่อโรงงาน  

ท่ีตั้งโรงงาน เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

ตําบล 

อําเภอ 

จังหวัด 

เบอร์โทรศัพท์  

ประเภทโรงงาน  

รหัสโรงงาน  

หมายเลขล็อตสินค้า  

ผลิตภัณฑ์ วันท่ีออกเลขทะเบียนพาณิชย์  

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  

ทะเบียนโรงงาน  

ทะเบียนพ่อค้า  

ประเภทสินค้า  

หมายเลขล็อตสินค้า  

ปริมาณ  

ขนาด  

หน่วย  

ตรวจสอบ ทะเบียนสินค้า  

ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  

วันรับสินค้า  

เอกสารอ้างอิงประกอบการตรวจประเมินหน่วย
รับรอง 

 

เลขล็อตของผลิตภัณฑ์ ตาม (GS1)*  

ผลการทดลองจากห้องแล็ป  

สถานะการวัดผล  
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

ฟาร์ม รหัส FMD Number 15 หลัก *  

รหัสเล่มหนังสือ FMD   

รหัสหน้ากระดาษ FMD  

จังหวัดท่ีออก  

วันท่ีออก  

ทะเบียนเกษตรกร  

ทะเบียนผู้ซ้ือ  

เลขทะเบียนฟาร์ม  

ชื่อฟาร์ม  

หนังสือกํากับลูกพันธ์ุเลขท่ี  

มาตรฐานฟาร์ม  

บ่อท่ี  

ชื่อสัตว์น้ํา  

ปริมาณท่ีจับ  

ขนาดเฉลี่ย  

ขนาดบ่อ  

วันท่ีจับ  

ท่ีตั้งฟาร์ม เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 

พ่อค้าส่งกลาง พ่อค้าคนกลาง ทะเบียนพ่อค้า 

ชื่อ 

นามสกุล 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 
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ชื่อข้อมูล รายการข้อมูลประกอบ รายละเอียด 

รหัส FMD Number 15 หลัก   

รหัสเล่มหนังสือ FMD   

รหัสหน้ากระดาษ FMD  

ทะเบียนฟาร์ม  

ทะเบียนคุณภาพผลิตภัณฑ์  

รหัสผลิตภัณฑ์  

เกษตรกร/ผู้เพาะพันธ์ุ ทะเบียนเกษตรกร/ผู้เพาะพันธ์ุ  

ชื่อเจ้าของฟาร์ม  

เลขประจําตัวประชาชน  

ท่ีอยู่ผู้เพาะพันธ์ุ เลขท่ี 

หมู่ 

ซอย 

ถนน 

รหัสตําบล 

รหัสอําเภอ 

รหัสจังหวัด 

เลขท่ีทะเบียนฟาร์ม  

มาตรฐานฟาร์ม  

ชื่อเกษตรกร  

ชื่อสัตว์น้ํา  

ระยะ  

จํานวนท่ีจําหน่าย  

วันท่ีจําหน่าย    

หมายเลขล็อตพ่อแม่พันธุ์    

หมายเหตุ *ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ภาคผนวก ค มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร
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3. ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซ้อนรายการข้อมูล 

ผลลัพธ์ในขั้นตอนท่ี 3 ประกอบด้วย รายการมาตรฐานข้อมูล และการจัดทํา Model 

3.1 รายการมาตรฐานข้อมูล 
สามารถสรุปรายการข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ดังตารางที่ 5 
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จากตารางที่ 5 สามารถแบ่งข้อมูลออกได้ 2 ลักษณะคือ 1. ข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
และ 2. ข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงาน ในกรณีน้ีจะสนใจเฉพาะข้อมูลลักษณะที่ 2 เท่าน้ัน โดยหน่วยงาน
จะต้องตกลงเลือกว่าจะใช้การนิยามข้อมูลร่วมน้ีของหน่วยงานใด ซึ่งการนิยามข้อมูลที่ได้รับเลือกจะถือว่า
เป็นมาตรฐานข้อมูล และหน่วยงานที่เหลือจะต้องปรับการนิยามข้อมูล หรือรูปแบบของข้อมูลให้ตรงกับ
มาตรฐานใหม่ที่ได้จากการทําฉันทามติ 

3.2  การจัดทํา Model  
ผลลัพธ์ของการจัดทํา Model จากรายการมาตรฐานข้อมูล จะมี 2 ส่วนคือ รายการที่เป็น Core 

Component Technical Specification และรูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML ดัง
ตารางที่ 6 – ตารางที่ 12 

3.2.1   รายการที่เป็น Core Component Technical Specification  

ตารางท่ี 6 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Factory 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Factory FactoryID ID ทะเบียนโรงงาน  Factory Factory 

Identification 
Identifier 

Name Text ชื่อโรงงาน Factory Name Text 
FactoryCode Code รหัสโรงงาน Factory Code Code 
AddressID Index เลขรหัสท่ีตั้ง

โรงงาน 
Address 
Identification 

Identifier 

Telephone Text เบอร์โทรศัพท์ Telephone Text 
Type Code ประเภทโรงงาน Factory Type Code 
DistributorID Index ทะเบียนพ่อค้า Distributor 

Identification 
Identifier 

LotNo Code หมายเลขล็อตผลิต Lot Number Code 
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ตารางท่ี 7 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Distributor 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Distributor DistributorID   ID ทะเบียนพ่อค้า Distributor Distributor 

Identification   
Identifier 

CitizenID ID เลขประจําตัว
ประชาชน 

Citizen 
Identification 

Identifier 

AddressID Index เลขรหัสท่ีอยู่ Address 
Identification   

Identifier 

RefID Index รหัส FMD 
Number 15 หลัก  

Fry Movement 
Document 
Identification   

Identifier 

FarmID Index ทะเบียนฟาร์ม Farm 
Identification 

Identifier 

HealthCertifi
cate 

Code ทะเบียนคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

Health 
Certificate 

Code 

LotNo Index เลขล็อตของ
ผลิตภัณฑ์ ตาม 
(GS1) 

Lot Number Text 

ตารางท่ี 8 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Farm 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Farm RefID Index รหัส FMD 

Number 15 หลัก  
Farm Fry Movement 

Document 
Identification 

Identifier 

IssuedBy Text จังหวัดท่ีออก Issued Province Text 
IssuedDate Date วันท่ีออก Issued Date Date 
FarmerID Index ทะเบียนเกษตรกร Farmer 

Identification 
Identifier 

DistributorID Index ทะเบียนผู้ซ้ือ Distributor 
Identification 

Identifier 

FarmID Identifier เลขทะเบียนฟาร์ม Farm 
Identification 

Identifier 

Name Text ชื่อฟาร์ม Farm Name Text 
AddressID Index เลขรหัสท่ีตั้งฟาร์ม Address 

Identification 
Identifier 

FarmStandard Text มาตรฐานฟาร์ม Farm Standard Text 
PondNumber Text บ่อท่ี Pond Number Text 
NameOfAquatic
Animal 

Text ชื่อสัตว์น้ํา Name Of 
Aquatic Animal 

Text 

Quantity Quantity ปริมาณท่ีจับ Quantity Quantity 
AverageSize Measure ขนาดเฉลี่ย Average Size Measure 
PondSize Measure ขนาดบ่อ Pond Size Measure 
HarvestDate Date วันท่ีจับ Harvest Date Date 
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 

ตารางท่ี 9 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Farmer 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Farmer FarmerID ID ทะเบียนเกษตรกร Farmer Farmer 

Identification 
Identifier 

CitizenID ID เลขประจําตัว
ประชาชน 

Citizen 
Identification 

Identifier 

AddressID Index เลขรหัสท่ีอยู่ผู้
เพาะพันธ์ุ 

Address 
Identification 

Identifier 

FarmID Index เลขท่ีทะเบียน
ฟาร์ม 

Farm 
Identification 

Identifier 

QualityHatchery Text มาตรฐานฟาร์ม Hatchery 
Certificate 

Text 

NameOfAquatic
Animal 

Text ชื่อสัตว์น้ํา Name Of 
Aquatic 
Animal 

Text 

Stage Text ระยะการเติบโต
ของสัตว์เลี้ยง 

Stage Text 

Quantity Quantity จํานวนท่ีจําหน่าย Quantity Quantity 
HarvestDate Date วันท่ีจําหน่าย   Harvest Date Date 
Broodstock Code หมายเลขล็อตพ่อ

แม่พันธุ์   
Brood Stock Integer 

ตารางท่ี 10 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Product 

Relational Model จากตารางท่ี 5.6 Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
Product ProductID ID รหัสสินค้า Product Product 

Identification 
Identifier 

Name Text ชื่อสินค้า Product Name Text 
FactoryID Index ทะเบียนโรงงาน Factory 

Identification 
Identifier 

DistributorID Index ทะเบียนพ่อค้า Distributor 
Identification 

Identifier 

Type Code ประเภทสินค้า Product Type Code 
LotNo Code เลขล็อตของ

ผลิตภัณฑ์ ตาม 
(GS1) 

Lot Number Code 

Quantity Quantity ปริมาณสินค้า Quantity Quantity 
Size Measure ขนาดสินค้า Size Measure 
Unit Text หน่วย Unit Text 

 



 

 ก3 - 17 

ตารางท่ี 11 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Person 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Components Properties Data Type 
TAB_IDCA
RD 

PID Num เลขท่ีบัตรประชาชน Person Citizen 
Identification 

Identifier 

FNAME Char ชื่อ Given Name Text 
LNAME Char สกุล Family Name Text 
Sex Num เพศ Gender Code 
DOB Date วันเกิด Birth DateTime 
HID Num เลขท่ีอยู่อาศัย Address 

Identification 
Identifier 

Religion Num ศาสนา Blood Type Code 
Blood Num หมู่โลหิต Religion Code 
DOR Date วันออกบัตร Issued Date DateTime 

ตารางท่ี 12 การปรับเปลี่ยน Core Component ของ Address 

Relational Model Core Component Technical Specification 
ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิด

ข้อมูล 
รายละเอียด Components Properties Data Type 

Address AddressID ID  เลขรหัสประจําบ้าน Address Address 
Identification 

Identifier 

AddressNumber Text เลขท่ีบ้าน Building 
Number 

Text 

Village Text หมู่ท่ี Township 
Name 

Text 

Lane Text ซอย Side Street Text 
Road Text ถนน Street Name Text 
Tambol Text ตําบล SubDistrict Text 
District Text อําเภอ District Text 
Province Text จังหวัด Province Text 
PostCode Integer รหัสไปรษณีย์ Postcode Integer 
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 

จากการที่ทําการเปรียบเทียบความหมายของคําจํากัดความ เพ่ือจับคู่ ช่ือฟิลด์ที่มีคําอธิบาย
ในทางเดียวกันแล้ว ขั้นตอนน้ีจะเป็นการกําหนดมาตรฐานช่ือฟิลด์ โดยใช้แนวทางของ Naming and 
Design Rules : (NDR) รวมท้ังการนําพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ สอ เสถบุตร มาใช้ในการพิจารณา
การต้ังช่ือด้วยดังตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล ให้เป็นไปตาม NDR 

ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Factory Factory 

Identification 
ทะเบียนโรงงาน  พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Factory Name ชื่อโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Factory Code รหัสโรงงาน เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ รหัส และ 

โรงงาน แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีตั้งโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Telephone เบอร์โทรศัพท์ พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Factory Type ประเภทโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Dirtributor 
Identification 

ทะเบียนพ่อค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Lot Number หมายเลขล็อตผลิต เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และ เลขล็อตผลิต แล้วพิจารณาแต่ละคําตาม
พจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Distributor Distributor 
Identification   

ทะเบียนพ่อค้า ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Citizen 
Identification 

เลขประจําตัวประชาชน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
ความชัดเจนของ Identification ว่าเป็นของ Citizen 

Address 
Identification   

เลขรหัสท่ีอยู่ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Fry Movement 
Document 
Identification   

รหัส FMD Number 15 
หลัก  

จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Farm 
Identification 

เลขทะเบียนฟาร์ม ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Health Certificate ทะเบียนคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

พิจารณาการต้ังชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน
เรื่องของ Insurance Certificate 

Lot Number เลขล็อตของผลิตภัณฑ์ 
ตาม (GS1) 

เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และ เลขล็อตผลิต แล้วพิจารณาแต่ละคําตาม
พจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Farm 
 
 

Fry Movement 
Document 
Identification 

รหัส FMD Number 15 
หลัก  

จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Issued Province จังหวัดท่ีออก พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน
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ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
เรื่องของ Issued Country 

Issued Date วันท่ีออก พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Farmer 
Identification 

ทะเบียนเกษตรกร ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Distributor 
Identification 

ทะเบียนพ่อค้า ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Farm 
Identification 

เลขทะเบียนฟาร์ม ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Farm Name ชื่อฟาร์ม เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ ชื่อ และ
ฟาร์ม แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีตั้งฟาร์ม พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Farm Standard มาตรฐานฟาร์ม เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ มาตรฐาน 
และฟาร์ม แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรม
ฉบับ สอ เสถบุตร 

Pond Number หมายเลขบ่อ เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และบ่อ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Name Of Aquatic 
Animal 

ชื่อสัตว์น้ํา จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Quantity ปริมาณท่ีจับ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Average Size ขนาดเฉลี่ย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน

เรื่องของ Normal Size 
Pond Size ขนาดบ่อ เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ ขนาด 

และบ่อ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ 
สอ เสถบุตร 

Harvest Date วันท่ีจับ เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ วันท่ี และ
จับ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ สอ 
เสถบุตร 

Farmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmer 
Identification 

ทะเบียนเกษตรกร ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Citizen 
Identification 

เลขประจําตัวประชาชน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT เพ่ิม
ความชัดเจนของ Identification ว่าเป็นของ Citizen 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีอยู่ผู้เพาะพันธ์ุ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Farm 
Identification 

เลขทะเบียนฟาร์ม ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Hatchery 
Certificate 

ทะเบียนคุณภาพฟาร์ม
เพาะเลี้ยง 

พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT ใน
เรื่องของ Insurance Certificate 

Name Of Aquatic 
Animal 

ชื่อสัตว์น้ํา ตามหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรม
ประมง (FMD) 

Stage ระยะการเจริญเติบโต จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
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คู่มือการจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 

ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
 (FMD) 

Quantity จํานวนท่ีจําหน่าย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Harvest Date วันท่ีจําหน่าย   เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ วันท่ี และ

จับ แล้วพิจารณาแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับ สอ 
เสถบุตร 

Brood Stock หมายเลขล็อตพ่อแม่พันธุ์   จากหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําของกรมประมง 
(FMD) 

Product Product 
Identification 

รหัสสินค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Product Name ชื่อสินค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Factory 
Identification 

ทะเบียนโรงงาน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Distributor 
Identification 

ทะเบียนพ่อค้า ชื่อตามพจนานุกรม และเติม Identification  
เนื่องจากมีการอ้างอิง 

Product Type ประเภทสินค้า พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Lot Number เลขล็อตของผลิตภัณฑ์ 

ตาม (GS1) 
เป็นนามซ่ึงประกอบด้วยคํานาม 2 คํา คือ หมายเลข 
และ เลขล็อตผลิต แล้วพิจารณาแต่ละคําตาม
พจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Quantity ปริมาณ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Size ขนาด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Unit หน่วย พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Person Citizen 
Identification 

เลขประจําตัวประชาชน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Given Name ชื่อ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Family Name ชื่อสกุล พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Gender เพศ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Birth วันท่ีเกิด พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Address 
Identification 

เลขรหัสท่ีอยู่ พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Religion ศาสนา พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Blood Type หมู่โลหิต พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Issued Date วันออกบัตร พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Expiry Date วันหมดอายุบัตร พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 

Address Address 
Identification 

 เลขรหัสประจําบ้าน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

Building Number เลขท่ีบ้าน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Township Name หมู่บ้าน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
Side Street ซอย พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Street Name ถนน พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 
SubDistrict ตําบล พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
District อําเภอ พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
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ตาราง ชื่อฟิลด์ คําอธิบาย ผลการวิเคราะห์รายการข้อมูล 
Province จังหวัด พิจารณาการตั้งชื่อตามพจนานุกรมฉบับ สอ เสถบุตร 
Postcode รหัสไปรษณีย์ พิจารณาการตั้งชื่อตามมาตรฐาน UN/CEFACT 

หมายเหตุ      หากมีการรวบรวมจากระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆอีก จําเป็นต้องกําหนดชื่อฟิลด์ใหม่อีกคร้ัง 

เมื่อกําหนดรายการข้อมูลตามแนวทางของ NDR แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนส่วนของ 
Core Component ให้อยู่ในรูปแบบของ XML Schema ซึ่งเป็นมาตรฐานหน่ึงของ หมวดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) ในกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ 2.0 โดยจะแสดงผลการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อที่ 3.2.2 
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3.2.2  รูปแบบการแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลแบบ XML  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"       
attributeFormDefault="Unqualified"    
elementFormDefault="qualified"targetNameSpace="urn:th:go:deptmember
:1"xmlns="urn:th:go:deptmember:1" version="1.0"> 
<xs:element name="Farm" type="FarmType"> 
 <xs:complexType name="FarmType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FryMovementDocumentIdentification" type="xs: 
ID" />  
   <xs:element name="IssuedProvince" type="xs: String" />  
   <xs:element name="IssuedDate" type="xs: Date" />  
   <xs:element name="FarmerIdentification" ref=" FarmerType" /> 
   <xs:element name="DistributorIdentification" ref="DistributorType"/> 
   <xs:element name="FarmIdentification" ref=" FarmType" />  
   <xs:element name="FarmName" type="xs: String" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref=" AddressType" />  
   <xs:element name="FarmStandard" type="xs: String" />  
   <xs:element name="PondNumber" type="xs:String" />  
   <xs:element name="NameOfAquaticAnimal" type="xs: String" />  
   <xs:element name="Quantity" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="AverageSize" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="PondSize" type="xs: String" />  
   <xs:element name="HarvestDate" type="xs: Date" />  
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:complexType name="FactoryType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FactoryIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="FactoryName" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryCode" type="xs: String" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" />  
   <xs:element name="Telephone" type="xs: String" />  
   <xs:element name="FactoryType" type="xs: String" />  
   <xs:element name="DistributorIdentification" ref ="DistributorType" 
/>  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs: String" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="DistributorType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DistributorIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="CitizenIdentification" ref="PersonType" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" />  
   <xs:element name="FryMovementDocumentIdentification" 
type="xs:ID" />  
   <xs:element name="FarmIdentification" ref="FarmType" />  
   <xs:element name="HealthCertificate" type="xs:String" />  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs: String" />  
  </xs:sequence> 
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</xs:complexType> 
<xs:complexType name="FarmerType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="FarmerIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="CitizenIdentification" ref="PersonType" />  
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" />  
   <xs:element name="FarmIdentification" ref="FarmType" />  
   <xs:element name="HatcheryCertificate" type="xs:String" />  
   <xs:element name="NameOfAquaticAnimal" type="xs: String" />  
   <xs:element name="Stage" type="xs: String" />  
   <xs:element name="Quantity" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="HarvestDate" type="xs: Date" />  
   <xs:element name="Broodstock" type="xs: Long" />  
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ProductType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ProductIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="ProductName" type="xs:String" />  
   <xs:element name="FactoryIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="DistributorIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="ProductType" type="xs:String" />  
   <xs:element name="LotNumber" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Quantity" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="Size" type="xs: Double" />  
   <xs:element name="Unit" type="xs: String" />  
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PersonType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="CitizenIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="GivenName" type="xs: String " />   
   <xs:element name="FamilyName" type="xs: String " />  
   <xs:element name="Gender" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Birth" type="xs:Date" /> 
   <xs:element name="AddressIdentification" ref="AddressType" /> 
   <xs:element name="Religion" type="xs:String" />  
   <xs:element name="BloodType" type="xs:String" />  
   <xs:element name="IssuedDate" type="xs:Date" />  
   <xs:element name="ExpiryDate" type="xs:Date" />   
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="AddressType"> 
  <xs:sequence> 
  <xs:element name="AddressIdentification" type="xs:ID" />  
   <xs:element name="BuildingNumber" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Township" type="xs:String" />  
   <xs:element name="SideStreet" type="xs:String" />  
   <xs:element name="StreetName" type="xs:String" />  
   <xs:element name="SubDistrict" type="xs:String" />  
   <xs:element name="District" type="xs:String" />  
   <xs:element name="Province" type="xs:String" />  
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   <xs:element name="Postcode" type="xs:Long" />  
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 
 
 

4. ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถูกต้องและการประกาศใช้งานมาตรฐานใหม่ 

 ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 4 คือการนําข้อมูล XML ที่ได้จากผลลพัธ์ที่ 3 มาลงทะเบียนที่ต้นแบบ
เว็บไซต์สําหรับประกาศใช้ ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

 

รูปที่ 2 Data Catalogue “ฟาร์มเลี้ยงสัตว์” 

 

รูปที่ 3 Data Catalogue “ข้อมูลเกษตรกร” 



 

 ก3 - 25 

 

รูปที่ 4 Data Catalogue “ข้อมูลพ่อค้า” 
 

 

รูปที่ 5 Data Catalogue “ข้อมูลโรงงาน” 
 

 

รูปที่ 6 Data Catalogue “ข้อมูลผลิตภัณฑ์” 
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รูปที่ 7 Data Catalogue “ข้อมูลท่ีอยู่” 
 

 

รูปที่ 8 Data Catalogue “ข้อมูลบุคคล” 
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แบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานเนียม 
 

1. ความเหมาะสมของมาตรฐานเนียม และการนาํมาปรบัใช้เปน็มาตรฐานของประเทศไทย 
  จากการศึกษามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
เพ่ือนํามาปรับใช้กับประเทศไทยน้ันมีหลายแนวทาง ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ดังรูปที่ 1.1 

แบบจําลองเนียมเป็นแบบจําลองที่มีความเหมาะสมมาก เน่ืองจากมีความสอดรับกับปัจจัยต่างๆ 
โดยเป็นแบบจําลองในระบบเปิด มีองค์ความรู้จํานวนมากซ่ึงสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้
งานในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นระยะเวลาหน่ึง มีรายงานเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เปิดเผย ซึ่งต่างจากมาตรฐานอ่ืนที่มีข้อมูลเปิดเผยน้อย และบางมาตรฐานจะต้อง
สมัครเป็นสมาชิกเท่าน้ันจึงจะสามารถสืบค้นข้อมูลมาตรฐานได้ ด้วยความเปิดกว้างของมาตรฐาน ทําให้
สามารถนําเอาข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ประกอบในการกําหนดกรอบของแบบจําลองของประเทศไทยได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นรุ่นใหม่ ที่ใช้กระบวนพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเอไจล์ (Agile) 
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้วิธีการทําซ้ําหลายรอบ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพัฒนาต้นแบบ 
การประเมิน และปรับแก้ในรอบถัดไป ทําให้กระบวนการตามมาตรฐานเนียมน้ันสอดคล้องกับแนวโน้ม
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต  

 

รูปที่ 1.1 ปัจจัยสนับสนุนการเลือกมาตรฐานเนียม  

 

สามารถทําการ 
สืบค้นข้อมูลทาง 
อินเตอรเ์น็ตได้ง่าย 

 
สอดรับกับแนวโน้มการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในปัจจุบันและอนาคต 

นําไปใช้งานแล้วและ 
มีบทเรียนประกอบ 
ในการแก้ไขปัญหา  

 
เป็นมาตรฐานเปิด 

 
NIEM 
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 ปัญหาของการนําเอามาตรฐานเนียมมาปรับใช้ในประเทศไทย มีดังนี้ 
• มาตรฐานเนียมเป็นมาตรฐานที่มีรายละเอียดมาก มีข้อมูลจํานวนมากที่จะต้องศึกษาหา

ความรู้ ผู้ที่ต้องการจะจัดทํามาตรฐานข้อมูลควรจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจใน
กระบวนการของเนียม   

• กระบวนการของเนียมเป็นแบบการทําซ้ํา เช่นเดียวกับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แบบเอไจล์ มิใช่กระบวนการตามวงจรการพัฒนาระบบแบบด้ังเดิม (Classical Software 
Development Life Cycle) หรือ SDLC ซึ่งอาจจะไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากนัก  

• เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบกระบวนการเนียม จะใช้แผนภาพของ ยูเอ็มแอล (UML) และ 
โครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ดังตารางที่ 1.1 

• เป็นมาตรฐานที่มีผู้รูแ้ละให้ความสนใจในวงจํากัด 
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงเนื้อหาและแผนภาพท่ีใช้ 

เนื้อหา แผนภาพ 
แบบจําลองทางธุรกิจ UML Activity Diagram 
แบบจําลองข้อมูล UML Class Diagram 
แบบจําลองสถาปัตยกรรม UML Component Diagram 
โครงสร้างข้อมูล XML 

2.  แบบจําลองเนยีม  
 แบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสหรัฐอเมริกา  (National Information Exchange 

Model  : NIEM)  เริ่มจากความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม จัดทํา
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม  และมี
การปรับปรุงมาตรฐานให้กลายเป็นมาตรฐานแห่งชาติ โดยมีปัจจัยส่งเสริมคือเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 
ทําให้มีความจําเป็นเร่งด่วนในการกู้ภัย การจัดการกรณีฉุกเฉิน และการติดตามคนร้ายและผู้ต้องสงสัย ซึ่ง
ผลักดันให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสําคัญต่อความม่ันคงของชาติ โดยองค์กรหลักที่มีส่วนร่วม
คือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม องค์กรความปลอดภัยสาธารณะ องค์กรการจัดการสภาวะ
ฉุกเฉินและมหันตภัย และหน่วยข่าวกรองต่าง ๆ ซึ่งมาตรฐานเนียม ได้ถูกออกแบบสําหรับใช้ในการ
พัฒนา และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการแลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในการ
แก้ปัญหาของสถานการณ์ฉุกเฉิน  

 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลร่วมเพ่ือการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล จําเป็นต้องประกอบด้วย 
สามองค์ประกอบสําคัญ ดังรูปที่ 2.1 คือ  
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รูปที่ 2.1 องค์ประกอบสําคัญของการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเนียม 

• การควบคุมกํากับ (Governance) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม กํากับ 
รับรอง และดูแล การสร้างมาตรฐานข้อมูล  

• สถาปัตยกรรม (Architecture) หมายถึง รปูแบบ โครงสร้าง และนิยามความหมายของ
ข้อมูล  

• กระบวนการในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การสร้าง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษามาตรฐานข้อมูลร่วม  

1) การควบคุม กํากับ รับรอง และดูแล การสร้างมาตรฐานข้อมูล  
ผู้พัฒนามาตรฐานเนียมได้ให้ความสําคัญในการควบคุมกํากับไว้ค่อนข้างมาก เน่ืองจากข้อมูล

ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนกันในช่วงแรกๆที่มีการกําหนดมาตรฐานน้ันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทํา
ให้ต้องมีการควบคุมเวอร์ชัน หรือรุ่นของข้อมูลร่วมที่ได้ประกาศให้เป็นมาตรฐาน จึงมีความจําเป็นที่จะ
จัดต้ังหน่วยงานควบคุมกํากับ ซึ่งมีโครงสร้างขององค์กรดังรูปที่ 2.2 โดยหน้าที่และบทบาทแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEM

การควบคุมกํากับ 

กระบวนการ สถาปัตยกรรม 
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รูปที่ 2.2  โครงสร้างหน่วยงานควบคุมกํากับมาตรฐานข้อมูลร่วม 

ตารางท่ี 2.1 แสดงบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงานควบคุมกํากับ 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าท่ี 
คณะกรรมการสภาข้อมูลร่วม  
(Executive Steering Council of Universal 
Data Core Set : ESC) 

เป็นคณะกรรมการระดับสูง ทําหน้าท่ีบริหารควบคุมกํากับกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดทํามาตรฐานข้อมูล เช่น การกําหนดโดเมน การจดทะเบียนมาตรฐาน 
การประกาศใช้ การตรวจสอบ และการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน เป็นต้น 

สํานักงานบริหารโปรแกรม 
(Program Management Office : PMO) 

เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการสภาข้อมูลร่วม มีหน้าท่ีในการ
สนับสนุนคณะอนุกรรมการย่อยต่างๆในทุกโดเมน ในการดําเนินการประชุม 
การจัดเตรียมเอกสาร การบริหารจัดการทรัพยากรในการประมวลผล เช่น 
ระบบจดทะเบียน และระบบสืบค้นข้อมูลมาตรฐาน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เป็นต้น  

คณะกรรมการสถาปัตยกรรมธุรกรรม(Business 
Architecture Committee) 

เป็นคณะกรรมการภายใต้สํานักบริหารโปรแกรม (PMO) ท่ีทําหน้าท่ีในการ
กําหนดสถาปัตยกรรมหลักๆ ในการดําเนินธุรกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกลไก
ของกระบวนการทําธุรกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ข้อจํากัด ความม่ันคง 
และประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการกําหนดสถาปัตยกรรมต่างๆ   

คณะกรรมการสื่อสารและเผยแพร่ 
(Communication and Outreach Committee) 

เป็นคณะกรรมการภายใต้สํานักบริหารโปรแกรม (PMO) ท่ีทําหน้าท่ีในการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํามาตรฐาน
ข้อมูลร่วม เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

 

Executive Steering 
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NIEM
Communications 
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(NC&OC)

NIEM Technical 
Architecture 
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(NTAC) 
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Architecture 
Committee 
(NBAC) 
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หน่วยงาน บทบาทและหน้าท่ี 
คณะกรรมการด้านเทคนิค  
(Technical Architecture Committee) 

เป็นคณะกรรมการภายใต้สํานักบริหารโปรแกรม (PMO) ท่ีทําหน้าท่ีในการ
กําหนดรายละเอียดด้านเทคนิคประกอบการจัดทําหรือออกแบบ
สถาปัตยกรรมในระดับต่างๆ 

ท่ีปรึกษาด้านนโยบาย  
(Policy Advisory Panel) 

เป็นคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการใช้ข้อมูลร่วมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมากข้ึน 

ท่ีปรึกษาด้านการจัดอันดับความสําคัญ 
(National Priority Exchange Panel) 

เป็นคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในการจัดอันดับความสําคัญเร่งด่วนของ
มาตรฐานข้อมูลร่วมในโดเมนต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้ 

 

2) สถาปัตยกรรมข้อมูลตามหลกัของเนียม  
สถาปัตยกรรมข้อมูลตามมาตรฐานเนียม มีองค์ประกอบหลายส่วนที่จะต้องพิจารณาร่วมกันเพ่ือ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน ดังน้ี  
Data Components เป็นหน่วยข้อมูลพ้ืนฐาน ที่อธิบายวัตถุหรือแนวคิดที่ต้องการสื่อ เช่น 

บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีหลักๆ แล้วจะได้จากข้อมูลทะเบียน และเป็น
ข้อมูลที่มีการใช้งานสม่ําเสมอในเกือบทุกองค์กร ทําให้สามารถกําหนดเป็นข้อมูลร่วมกันได้ รูปที่ 2.3 
แสดงหน่วยข้อมูลพ้ืนฐานตามแบบจําลองของเนียม โดยทั่วไปชุดขององค์ประกอบข้อมูลหลักนี้จะมีความ
เสถียรสูง และมักมีจํานวนไม่มากนัก 
 

 
 

รูปที่ 2.3 หน่วยข้อมูลพ้ืนฐานของ NIEM 
 
Information Exchange Package Documentation (IEPD) เป็นเอกสารประกอบที่ใช้

อธิบาย ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน ซึ่งมักจะกําหนดให้อยู่ในรูปของ Extensible markup language  
XML Schema ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กํากับ (มาร์กอัป) ข้อมูลที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่เปิดให้แอปพลิเคช่ัน
ต่างๆ สามารถเรียกไปใช้งานได้ นอกจากน้ี รูปแบบ XML ยังเหมาะสมในการอธิบายถึงรายละเอียดของ
โครงสร้างและความหมายของข้อมูล เพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลโดยแอปพลิเคช่ันให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้สามารถนําข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงผล และประมวลผลร่วมกันได้  

 เอกสาร IEPD น้ี ใช้เป็นมาตรฐานสําหรับอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมจากข้อมูลหลัก เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนหรือเช่ือมโยงข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนักศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลหลัก ที่ถูกกําหนดไว้
ก่อนหน้า คือ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบพ้ืนฐานของบุคคล รวมกับข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นคุณสมบัติ
ของนักศึกษา เป็นต้น 

NIEM Core คือ องค์ประกอบข้อมูลที่กําหนดเป็นมาตรฐานข้อมูลร่วมที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์กรส่วนใหญ่ ถึงรูปแบบ โครงสร้าง ความหมาย และลกัษณะพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีความต้องการใช้
งานร่วมกัน ซึ่งตามมาตรฐานรายการข้อมูลในเนียม สามารถจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
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• มาตรฐานกลาง (Universal Core Set) ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ชุดข้อมลู
เหล่าน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของทุกโดเมน ตัวอย่าง เช่น ชุดข้อมูล
บุคคล ยานพาหนะ องค์กร และ สถานที ่เป็นต้น   

• มาตรฐานรายการร่วม (Common Core Set) ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ในบาง
โดเมน โดยเป็นที่ยอมรับในโครงสร้าง รูปแบบ และความหมายของข้อมูล ชุดข้อมูลของ   
แต่ละโดเมนจะต้องไม่ขัดแย้ง หรือทับซ้อนกับชุดข้อมูลในมาตรฐานกลางหรือในโดเมนอ่ืน 

• รหัสมาตรฐาน (Code List) ประกอบด้วยตารางรหัสที่ใช้อ้างอิงในชุดข้อมูลต่างๆ เป็นสว่นที่
สําคัญมากเพ่ือเป็นส่วนที่ใช้กําหนดความหมายจากค่าของข้อมูล  

Domains หรือโดเมน ในที่น้ี หมายถึง กลุ่มองค์กรที่มีภารกิจร่วมกัน หรือมีความสนใจร่วมกัน
ในการให้บริการ หรือดําเนินธุรกรรมหรือมีระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกัน โดเมนจะประกอบไปด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมต้ังแต่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนองค์กรจากภาคประชาชนและ
หรือเอกชน  

โดเมน ควรมีหน้าที่และบทบาท ดังน้ี 
1) มีหน้าที่เตรียมสาระข้อมูลเพ่ือจัดทําสถาปัตยกรรมข้อมูล 
2) จัดหาผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานข้อมูล 
3) จัดต้ังกลุ่มองค์กรที่ใช้สารสนเทศร่วมกัน (Community of Interest : CoI) เรียบร้อยแล้ว 

หรือสามารถขับเคลื่อนในการจัดต้ัง กลุ่ม CoI 
4) เข้าถึงและทํางานร่วมกับกลุ่ม CoI ที่เก่ียวข้อง 
5) ดูแล กํากับ และติดตามงานของกลุ่ม 
6) เข้าร่วมกับองค์กรกลางที่กํากับ ดูแล การจัดทําสถาปัตยกรรมข้อมูล 
7) ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา ทีก่ําหนดโดยองค์กรกลาง 
8) มีอํานาจและหน้าที่ในการลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
 
Community of Interest (CoI) เป็นกลุ่มของผู้ใช้ข้อมลูที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และมี

กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ร่วมกัน 
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รูปที่ 2.3 ชุดข้อมูลท่ีใช้ในแบบจําลองของเนียมประกอบด้วย Universal, Common และ Domains 

 

ในรูปที่ 2.3 แสดงมาตรฐานข้อมูลกลาง (Universal Set) ที่ใช้ร่วมกันทุกองค์กร มาตรฐาน
รายการร่วม (Common Core Set) ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ในหลายโดเมนต้ังแต่สองโดเมน
ขึ้นไป ในขณะที่รอบนอกสุด หมายถึง โดเมน โดยแต่ละโดเมนประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
การทํางานร่วมกันโดยเฉพาะ  

3.   วงจรชีวิตของแบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเนียม 
การขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยง

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการทํางานเป็นวัฏจักร ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังรูปที่ 3.1  
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รูปที่ 3.1 แสดงวงจรชีวิตของกรอบการดําเนินงานตามแนวคิดของ NIEM 

 
0. Scenario Planning  หรือการวางแผนทัศนภาพทางธุรกิจ หมายถึง การกําหนด

สถานการณ์ร่วมที่ต้องมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์ หรือภารกิจร่วม
ขององค์กร 

1. Analyze Requirement หรือ การวิเคราะห์ความต้องการ  หมายถึง การวิเคราะห์ความ
ต้องการในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน/ระหว่างองค์กร โดยมีการสร้าง
แบบจําลองการแลกเปลี่ยน และเขียนคําอธิบายข้ันตอนของกระบวนการต่างๆ ที่สามารถ
อธิบายลักษณะการปฏิบัติการร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจนในรูปของแผนภาพ
กิจกรรม เช่น การใช้ภาษาการจําลองแบบ (Unified Modeling Language) 

2. Map and Model หรือ การจับคู่และจัดทําแบบจําลอง เป็นข้ันตอนของการกําหนด
มาตรฐานข้อมูล โดยตรวจสอบมาตรฐานข้อมูลที่มีมาก่อน เพ่ือใช้ร่วมกัน หรือกําหนด
เพ่ิมเติม  

3. Build and Validation หรือการสร้างและตรวจสอบ เป็นข้ันตอนการสร้าง และตรวจ
รับรองก่อนการประกาศใช้ 

4. Assemble and document หรือการจัดทําเอกสารประกอบ เป็นข้ันตอนการประกอบชุด
ข้อมูลและจัดทําตามมาตรฐานของเอกสาร 

5. Publish and Implement หรือการเผยแพร่ เป็นข้ันตอนการเผยแพร่ หลังจากขึ้นทะเบียน
ไว้ที่แหล่งกลางเพ่ือให้บริการกับหน่วยงาน ที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน ที่เป็นไปตามข้อตกลงเพ่ือ
ความปลอดภัยของข้อมูล 

  NIEM 
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4. ความสัมพันธข์องแบบจําลองการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนยีมกับกรอบแนวทางการเชือ่มโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 2.0 

 แบบจําลองเนียมเหมาะสําหรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลร่วม เน่ืองจากได้มีการพัฒนา มาต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2548 จึงนับได้ว่าเป็น วิธีปฏิบัติที่ดี สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูล ของกรอบ
แนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 2.0 โดยแนวทางกระบวนการพัฒนาระบบบูรณาการ
ตามมาตรฐานเนียมจะเป็นแบบเอไจล์ ซึ่งได้ผลลัพธ์สุดท้ายเช่นเดียวกันกระบวนการพัฒนาระบบแบบ
ด้ังเดิม (Classical Software Development Life Cycle) โดยสามารถเปรียบเทียบกระบวนการทํางาน
ต่างๆ ได้ดังตารางที่ 4.1  

ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบกระบวนการระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมและเนียม 

กระบวนการพัฒนาระบบแบบด้ังเดิม กระบวนการพัฒนาระบบตามมาตรฐานเนียม 
การวางแผน 0. การวางแผนทัศนภาพทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์ความต้องการ 
การออกแบบ 2. การจับคู่และจัดทําแบบจําลอง 
การพัฒนา 3. การสร้างและตรวจสอบ 

การนําไปใช้งาน 
4. การจัดทําเอกสารประกอบ 
5. การเผยแพร่ 

การบํารุงรักษา (0..6) n 

 
 
 
 
 
 n = ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานข้อมูล 

0. การวางแผนทัศนภาพทางธุรกิจ (เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชุดข้อมูล) 

1. การวิเคราะห์ความต้องการ 
2. การจับคู่และจัดทําแบบจําลอง 
3. การสร้างและตรวจสอบ 
4. การจัดทําเอกสารประกอบ 
5. การเผยแพร่ 

 
 นอกจากน้ี ความแตกต่างระหว่าง 2 วิธีการน้ี คือ กระบวนการพัฒนาตามมาตรฐานเนียมจะเน้น

เฉพาะส่วนที่มีการใช้ข้อมูลร่วม หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเท่าน้ัน ส่วนกระบวนการพัฒนาแบบ
ด้ังเดิมจะครอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศ นอกจากน้ีมาตรฐานเนียมจะเน้นการควบคุมกํากับเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ กับชุดข้อมูลร่วม ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนารอบใหม่ ในขณะที่การพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้พัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ในระยะของการบํารุงรักษา  
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างมาตรฐานการนิยาม การต้ังช่ือ และการออกแบบโครงสร้าง XML
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ภาคผนวก ค1 

ตัวอย่างมาตรฐาน การนยิาม การตั้งชื่อ และการออกแบบโครงสร้าง XML 
 
1. ISO 11179-4 (Part 4 -- Formulation of Data Definitions) 

ISO 11179 (Part 4 -- Formulation of Data Definitions) กติกาการนิยามความหมายของ
ช่ือรายการข้อมูลใหม่ตามข้อเสนอแนะของ ISO 11179 Part 4 ระบุว่านิยามของช่ือรายการข้อมูล 
“ต้อง” มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ซ้ํากันเพ่ือรักษาบริบทเฉพาะของช่ือรายการข้อมูลน้ันๆ (Be unique) 

2) ได้รับการอธิบายให้อยู่ในรูปเอกพจน์เท่าน้ัน นอกจากสาระของคํานิยามน้ันสะท้อนความ
เป็นพหูพจน์ (Be stated in the singular) 

3) แสดงสิ่งที่เป็นสาระของช่ือรายการข้อมูลน้ัน และนําเสนอในเชิงบอกเล่า (State what the 
concept is, not only what it is not) 

4) อยู่ในรูปวลีหรือประโยคท่ีสื่อความหมาย จะเป็นเพียงคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
กลุ่มคําไม่ได้ (Be stated as a descriptive phrase or sentence(s)) 

5) หลีกเลี่ยงการใช้คําย่อ นอกจากคําย่อที่ใช้และเข้าใจกันอย่างแพร่หลายเท่าน้ัน (Contain 
only commonly understood abbreviations) 

6) ต้องไม่มีคํานิยามของช่ือรายการข้อมูลและสาระอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าจําเป็นต้องใส่ ให้ใส่
เป็นหมายเหตุข้างท้ายคํานิยามหลัก (Be expressed without embedding definitions 
of other data elements or underlying concepts) 

และการนิยามความหมายของช่ือรายการข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ ISO 11179 Part 4 ระบุ
ว่าคํานิยามของช่ือรายการข้อมูล “ควร” มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) สะท้อนนัยสําคัญของช่ือรายการข้อมูลน้ัน (State the essential meaning of the 
concept) 

2) มีความชัดเจน ไม่กํากวม (Be precise and unambiguous) 
3) มีเน้ือหากระชับและรัดกุม (Be concise) 
4) อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความเพ่ิมเติม (Be able to stand alone) 

 

 

1 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 1.1 
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5) ไม่มีการขยายความเพ่ิมในประเด็นด้านหลักการและเหตุผล การนําไปใช้งาน บริบททาง
ธุรกิจ หรือข้อมูลของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Be expressed without embedding 
rationale, functional usage, domain information, or procedural 
information) 

6) อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความเพ่ิมเติม (Be able to stand alone) 
7) ไม่มีการขยายความเพ่ิมในประเด็นด้านหลักการและเหตุผล การนําไปใช้งาน บริบททาง

ธุรกิจ หรือข้อมูลของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Be expressed without embedding 
rationale, functional usage, domain information, or procedural 
information) 

8) ใช้คําและโครงสร้างทางตรรกะที่มีความสอดคล้องกับช่ือรายการข้อมูลที่มีความหมาย
สอดคล้องกัน (Use the same terminology and consistent logical structure 
for related definitions) 

2. ISO 11179-5  การกําหนดชื่อรายการข้อมูล (Naming an Convention) 

หลักการกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Naming and Convention) ที่
สอดคล้องกับมาตราฐานไอเอสโอ 11179 Part 5 มีหลักการดังน้ี 

1) ให้ช่ือรายการข้อมูลมีบริบทเฉพาะและไม่ซ้ํากับช่ือรายการข้อมูลอ่ืน 
2) ให้ช่ือรายการข้อมูลอยู่ในรูปเอกพจน์เท่าน้ัน นอกจากสาระของคํานิยามน้ันสะท้อน

ความเป็นพหูพจน์ 
3) ให้ช่ือรายการข้อมูลเป็นตัวอักษรเท่าน้ัน 
4) ให้หลีกเลี่ยงการใช้คําย่อ 
5) ให้ใช้นิยามความหมายของช่ือรายการข้อมูลเป็นบรรทัดฐานในการกําหนดช่ือรายการ

ข้อมูล กล่าวคือ คําที่ปรากฏในช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีต้องมา
จากนิยามของช่ือรายการข้อมูลน้ัน 
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รูปท่ี 1 ตัวอย่างการกําหนดช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปที่ 1 ให้ใช้ช่ือรายการข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน (Tripartite Name) ดังน้ี 
• ส่วนที่ 1 คือ ส่วนของเน้ือหาข้อมูล (Object Class Term) ที่แสดงเน้ือหาหลักของช่ือรายการ

ข้อมูลน้ัน เช่น Address 
• ส่วนที่ 2 คือ ส่วนของคุณสมบัติเฉพาะ (Property Term) ที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะด้านของ

เน้ือหาหลักของช่ือรายการข้อมูลน้ัน และเป็นข้อมูลที่ต้องปรากฏในคํานิยามของช่ือรายการ
ข้อมูล เช่น Postcode 

• ส่วนที่ 3 คือ ส่วนลักษณะข้อมูล (Representation Term) ที่แสดงลักษณะของข้อมูล เช่น 
Code 

ให้แยกส่วนประกอบของช่ือรายการข้อมูลออกจากกันด้วย “จุด” และ “การเว้นวรรค” แต่ใน
กรณีที่ส่วนประกอบของช่ือรายการข้อมูลมีมากกว่า 1 คํา ให้แยกคําเหล่าน้ันด้วย “การเว้นวรรค” 

ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมบริบททางธุรกิจ (Qualifier) ให้แต่ละส่วนของช่ือรายการข้อมูลสําหรับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้โดยนําไปไว้ข้างหน้าส่วนของช่ือรายการข้อมูลที่ต้องการ แล้วค่ันด้วย
ขีดล่าง (_) เช่น Credit_Payment Card. New_Expiration. Date ดังตัวอย่างในภาพผนวกท่ี 2 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการต้องการเพ่ิมบริบททางธุรกิจ (Qualifier) ให้ชื่อรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

Object Term 

Property Term 

Representation 
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3. ISO 7372 

ISO 7372, United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED 2005) แบ่ง
ประเภทของข้อมูลในเบ้ืองต้นออกเป็น 9 กลุ่มดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มข้อมลูเอกสารอ้างอิง (Documentation references) 
2) กลุ่มข้อมลูวัน เวลา ช่วงเวลา (Dates, times, period of time) 
3) กลุ่มข้อมลูผู้เก่ียวข้อง ที่อยู่ สถานที่ ประเทศ (Parties, addresses, places, countries) 
4) กลุ่มข้อมลูเง่ือนไข สญัญา คาํสั่ง (Clauses, conditions, terms, instructions) 
5) กลุ่มข้อมลูจํานวน ค่าบริการ ร้อยละ (Amounts, charges, percentages) 
6) กลุ่มข้อมลูมาตราวัด ปริมาณ รหัส (Measures, quantities, identifiers) 
7) กลุ่มข้อมลูสินค้า (Goods and articles) 
8) กลุ่มข้อมลูขนส่ง อุปกรณ์ (Transport modes, means, equipment) 
9) กลุ่มข้อมลูประเภทอ่ืนๆ (Other data elements) 

 
4. กติกาการต้ังชือ่ และออกแบบโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ XML  

(XML Naming and Design Rules – NDR) 

ส่วนน้ีนําเสนอมาตรฐานในการออกแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ XML โดยเสนอให้
ใช้กฎกติกาการต้ังช่ือ และการออกแบบ XML Schema ด้วยหลักการของ XML Naming and Design 
Rules (NDR) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและกําหนด XML Schema ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ทุกโครงการในประเทศไทย ควรจะใช้กติกา และข้อกําหนด NDR ในการต้ังช่ือ และ ออกแบบ XML 
Schema สําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทท่ีต้องการแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบ ข้อกําหนด
ดังกล่าวน้ีจะช่วยให้นักออกแบบ XML Schema จากหลากหลายบริษัท หรือหลากหลายองค์กร แต่ใช้
กติการ่วมที่เหมือนกันในการกําหนดและใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถในการบูรณาการ เช่ือมโยง 
และปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นในอนาคตด้วย 

การออกแบบโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้ามระบบในรูปแบบของ
เอ็กซ์เอ็มแอล (XML Schema) เป็นข้ันตอนสําคัญที่มีผลกระทบอย่างมากต่อขีดความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
บนพ้ืนฐานที่ต่างกัน ทั้งท่ีผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผ่านโครงข่ายแบบด้ังเดิม (EDI: Electronic Data 
Interchange) 

หลังจากที่มีการสร้าง “แบบจําลองข้อมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลักการของ CCTS” 
ขั้นตอนต่อไปเมื่อต้องการเอกสารในไวยากรณ์ของ XML ให้ใช้กติกาการออกแบบและต้ังช่ือ XML 
Schema ด้วยกติกาของ NDR กติกาดังกล่าวน้ีจะช่วยตอบสนองการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
สารสนเทศได้ 
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หลักการแปลงช่ือรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Dictionary 
Entry Name) ให้เป็นโครงสร้างและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้ามระบบ (XML 
Schema) มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

• Component ที่เป็นประเภท Association Business Information Entity (ASBIE) หรือ 
Aggregate Core Component (ACC) เช่น Person. Details ให้กําหนดเป็นชนิดข้อมูล
แบบโครงสร้างภายในที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ซับซ้อน Complex types ใน XML 

• ข้อมูลที่เป็น Properties เช่น Basic Core Component (BCC), Association Core 
Component (ASCC), Basic Business Information Entity (BBIE), Association 
Business Information Entity (ASBIE) เช่น Person. Name. Text เมื่อแปลงเป็นเอกสาร 
XML แล้วจะถูกกําหนดให้เป็น Element ต่างๆ อยู่ในเอกสาร XML 

• ส่วนชนิดข้อมูล (Data type) เช่น Text, Date และ Address จะถูกนํามากําหนดเป็นชนิด
ข้อมูล (Data type) ตามแต่ชนิดของข้อมูลในเอกสาร XML 

  

การออกแบบโครงสร้าง XML Schema การกําหนดช่ือในเอกสาร XML 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการนําชื่อรายการข้อมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มาแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล 

ข้อกําหนดชนิดข้อมูลใน Dictionary ไปจัดทําข้อกําหนดช่ือรายการข้อมูลในเอกสาร XML 

1) ตัดช่ือที่มีความซ้ําซ้อนกันออก เช่น Identification. Identifier 
2) ลบจุด เว้นวรรค และ ขีดเส้นใต้ ออก 
3) เปลี่ยนคําจาก Details เป็น Type ในเอกสาร XML 
4) ถ้าชนิดข้อมูล (Data type) เป็น Text ให้ตัดคําว่า Text ออก 
5) ถ้าชนิดข้อมูล (Data type) เป็น Identifier ให้ใช้ ID แทน 
6) เอาช่ือคลาสที่นําหน้า Properties ออก เหลือแต่ช่ือ properties 
7) นําโครงสร้างของคลาสท่ีได้มาเขียน XML Schema 
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รูปที่ 4 ตัวอย่าง XML Schema บางส่วนท่ีได้จาก Core Components Model 

จากรูปมีการกําหนดรูปแบบคลาส (Class) ช่ือ Person โดยคําอธิบายรูปแบบเอกสารต่างๆ ใน
ลักษณะของ Business Information Entity (BIE) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ (Properties) ของข้อมูล
ใน Class ดังน้ีคือ Name BirhtDate ResidenceAddress และ OfficialAddress ตามลําดับ โดย 
property ช่ือ Name มี ชนิดข้อมูล (Data Type) คือ Text เป็นต้น 

ข้อกําหนดของ NDR ดังกล่าวน้ีจะช่วยให้นักออกแบบ XML Schema จากหลากหลายบริษัท
หรือหลากหลายองค์กร ได้ใช้กติกาที่เหมือนกันในการกําหนดและใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถใน
การปฏิบัติการร่วมระหว่างระบบได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น 

5. WCO Data Model 

องค์การศุลกากรโลก (WCO: World Customs Organization) ได้จัดสร้างรายการข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น ช่ือรายการข้อมูลที่เก่ียวกับงานด้านการนําเข้าและการส่งออกสินค้า และช่ือรายการ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ (United Nations Trade Data 
Directory – UNTDED 1993, ISO 7372:1993) ที่ประสานงานการจัดทําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่ว
โลกผ่านทางคณะกรรมาธิการสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจแห่งยุโรป (UNECE: United Nations 
Economic Commission for Europe) การกําหนดให้ใช้ช่ือรายการข้อมูลตามมาตรฐานรายการข้อมูลที่
เกี่ยวกับงานด้านการนําเข้าและการส่งออกสินค้า (WCO Data Set) ที่จัดทําโดยองค์การศุลกากรโลก จึง
เป็นแนวทางหน่ึงในการปรับลดช่ือรายการข้อมูลที่ใช้เรียก จากตัวอย่างคําว่า “สถานที่ที่มีการขนถ่าย
สินค้าจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ครอบคลุมท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่
มีการขนถ่ายสินค้า” จากช่ือเรียกในหลายเอกสารว่าเป็น Port of Unloading, Port of Unlading, 
Discharge Port, Airport of Discharge สามารถลดเหลือเพียงช่ือเดียว คือ Place of Discharge (โดย
เปรียบเทียบและอ้างอิงกับมาตรฐานรายการข้อมูลของ WCO ID 079) เป็นต้น 
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ตัวอย่าง WCO Data Model ที่ WCO จัดทําขึ้นมีดังน้ี 

• Document/message name, coded 
• Document/message number, Document/number 
• Message function, code, Message code 
• Goods declaration number (Customs)(Customs) 
• Unique consignment reference number, reference number 
• Trader reference, Trader reference 
• Authentication 
• Customs procedure, coded, Customs coded 
• Previous Customs document (type), coded(coded) 
• Previous Customs document  
• Nature of transaction, coded (IM, EX)(EX) 
• Previous Customs procedure, coded (IM, EX) 
• Date of departure from place of loading, coded (EX) 
• Export classification control number (EX) 
• Goods declaration acceptance date (Customs), coded (IM, EX) 
• Departure date, coded, Departure coded 
• Exit date, coded (IM, EX, CRE) 
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