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คำนำ 
ในปัจจุบันมีการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจ

หลักขององค์กรอย่างแพร่หลาย บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานระบบ แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ยังขาดการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคือ 
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจทำให้การใช้งาน
ระบบไม่สามารถสนับสนุนการทำงานขององค์กรได้สูงสุด รวมทั้งไม่
สามารถผลิตสารเทศที่มีคุณภาพสูงได้  

คณะทำงานจึงได้จัดทำคู่มือการจัดการคุณภาพข้อมูล โดยได้
รวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยจากการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนำเสนอ 5 ขั้นตอนของการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศซึ่งมุ่งเน้นให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย 
เป็นหลักการที่ประยุกต์มาจากทฤษฏีการบริหารจัดการคุณภาพที่ใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างยาวนาน  พร้อมตัวอย่างจาก
การศึกษาในองค์กรขนาดใหญ่ โดยคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศได้จริง อันจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 
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1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมา 

การนำระบบสารสนเทศมาใช้งานจะถือว่าประสบความสำเร็จก็
ต่อเมื่อ ระบบสามารถสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผลิตสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน การ
บริหารจัดการ รวมทั้งใช้สนับสนุนการตัดสินใจและกำหนดนโยบายของ
ผู้บริหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง
ทั้ งความถูกต้อง สมบูรณ์  และทันสมัย เช่น ข้อมูลในระบบภูมิ
ส ารสน เท ศ  (Geographical Information System: GIS) ใน ภ าค
สาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจัดเก็บ
ข้อมูลคุณลักษณะของอุปกรณ์และตำแหน่งของอุปกรณ์ในโครงข่าย
ระบบไฟฟ้า  

คุณภาพข้อมูลในระบบ GIS ของกฟภ.มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ
มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การ
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การให้บริการ
ประชาชน [6, 13]  

นอกจากนั้นจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัล  (สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ [3]) ได้เน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน แต่
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล เนื่องจากยัง
ขาดการบริหารจัดการที่ดี รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่ งจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล  (พระราชบัญญั ติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พุทธศักราช 
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2562 [2]) ซึ่งเป็นกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลให้มีคุณภาพ โดยสำนัก
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ พัฒนากรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data 
Governance Framework) เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้
ในการกับดูแลข้อมูล (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [4])  

อย่างไรก็ตามการดำเนินการตามกรอบดังกล่าวต้องอาศัยผู้เชี่ยว 
ชาญที่มีความรู้ทั้งด้านการจัดการฐานข้อมูล และการบริหารคุณภาพ
สารสนเทศ ซึ่งในหน่วยงานภาครัฐอาจไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญประจำใน
หน่วยงาน จำเป็นต้องมีคู่มือที่เข้าใจได้ง่ายเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเรียนรู้ ทำความ
เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง 

นอกจากนั้นการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ต่างชนิดกันในบริบทของแต่ละองค์กร ย่ อ ม มี ปั ญ ห า อุ ป ส รรค
แตกต่างกัน ดังนั้นคู่มือฉบับนี้จึงนำเสนอแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพข้อมูลในระบบ GIS เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนกำหนด
นโยบายกำกับดูแลข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กฟภ.และหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระบบ GIS มีคู่มือในการ
บริหารจัดการคุณภาพข้อมูลที่ชัดเจน ที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน
การศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้อมูลที่ดีมี
คุณภาพสูง การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แนวทางในการควบคุม
คุณภาพข้อมูล รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากร
เทคโนโลยี เพื่อการกำกับดูแลข้อมูลในระบบ GIS ทั่วทั้งองค์กร 
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1.3 ขอบเขต 
คู่มือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเล่มนี้ ประกอบด้วย

เนื้อหา ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอนคือ 1) 
การศึกษาสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบ 2) การตรวจวัดคุณภาพ
ข้อมูล 3) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล 4) การ
สรุปผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 5) การสื่อสารการดำเนินงานและ
ผลลัพธ์ โดยขั้นตอนทั้ง 5 นี้เป็นวงจรของกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่อง
ไปไม่สิ้นสุด  

เพ่ือให้การอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอนมีความชัดเจน 
คู่มือนี้จะนำเสนอตัวอย่างประกอบ ซึ่งได้จากการศึกษาวิจัยในกฟภ. 
พร้อมเครือ่งมือในการศึกษา ที่ได้ใช้งานจริงมาแล้ว  

2. แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล 

2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ 
ตามปกติแล้วนิยามของข้อมูลคือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่

สังเกตุได้จากความเป็นจริง เช่น รายละเอียดของวัตถุ สิ่งของ สิ่งมีชีวิต 
เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมต่างๆ  ส่วนสารสนเทศหมายถึงข้อมูลที่ผ่าน
การคำนวณหรือประมวลผลโดยระบบสารสนเทศ แต่ในยุคปัจจุบัน
สารสนเทศท่ีผลิตจากระบบหนึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลดิบให้กับอีกระบบ
ได้เช่นกัน ดังนั้นในคู่มือเล่มนี้จะให้นิยามของข้อมูลและสารสนเทศ
เหมือนกัน  
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2.1 คุณภาพข้อมูล 
ตามปกติเมื่อพูดถึงคุณภาพข้อมูล คนส่วนใหญ่จะหมายถึง

ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  (Accuracy) แ ล ะ ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์  
(Completeness) แต่หากเราพิจารณาคุณภาพของสินค้า เช่น รถยนต์ 
คุณภาพมีได้หลายมิติ ได้แก่ คุณภาพด้านความเร็วของเครื่องยนต์ 
ความสวยงามของรูปลักษณ์ การประหยัดเชื้อเพลิง เป็นต้น  

ทำนองเดียวกันคุณภาพข้อมูลก็มีหลายมิติเช่นกัน นักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ได้กำหนดนิยามของคุณภาพข้อมูลใน
หลากหลายมิติตามแต่มุมมองที่สนใจ และให้นิยามที่แตกต่างกันออกไป 
ต่อมา Wang and Strong [16] ได้ศึกษาวิจัยและนิยามคุณภาพข้อมูล
ในทัศนะของผู้ใช้งาน (Fitness for use) ซึ่งเป็นมุมมองจากหลักการ
บริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้  จากการสำรวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูลซึ่งมองคุณภาพข้อมูลตามความรู้สึก โดย
ได้ผลลพธ์เป็น 16 มิติของคุณภาพข้อมูล ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม บริบท
ในการใช้งานข้อมูล รวมทั้งคุณภาพจากเนื้อในข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 มิติของคุณภาพข้อมูล 4 กลุ่ม 

ที่มา: Wang and Strong [16] 

ในการวิจัยด้านระบบสารสนเทศ มิติของคุณภาพข้อมูลที่มี
การศึกษามากคือ ความถูกต้อง (Accuracy) ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
(Completeness) ความเข้าใจได้ (Understandability) ความเข้าถึง
ได้  (Accessibility) และความทั น สมั ย  (Timeliness) นิ ยามของ
คุณภาพข้อมูลแสดงในรูปที่ 2 
  

Intrinsic Data Quality

(                 )

-             Accuracy 

-              Believability 

-              Objectivity 

-           Reputation 

Accessibility Data Quality

(                        )

-            Accessibility 

-             Security 

*                            

Contextual Data Quality

                      

-              Amount  of  information 

-                    Completeness 

-                  Relevancy 

-            (Timeliness) 

-            (Value-Added)

                                    

Representational 

Data Quality

                          

-               (Concise)

-                (Consistent)

                            

                   

Data Quality

Dimensions 
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รูปที่ 2 นิยามมิติของคุณภาพข้อมูล 

ที่มา: Wang and Strong [16] 

2.2 คุณภาพข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 

คุณภาพภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในบริบทของกฟภ. หมายถึง
ความถูกต้องในการลงข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทั้ง
รายละเอียดและพิกัดติดตั้งอุปกรณ์ต้องตรงตามสภาพหน้างานจริง 
หากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ยังไม่ได้ลงข้อมูลก็คือข้อมูลไม่ครบถ้วน กรณีลง
ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ได้แก้ไขให้ข้อมูลตรงตามความสภาพจริงที่
เปลี่ยนแปลงไปถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง  

จากนิยามคุณภาพข้อมูลในงานวิจัยระบบสารสนเทศที่มีการวัด
คุณภาพข้อมูล [11, 16] ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของกฟภ.เพ่ือตรวจวัด
คุณภาพภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ที่รวมคุณลักษณะข้อมูลเชิงแผนที่
ด้วยตามนิยามของ ISO 19157 แสดงในรูปที่ 3   

ความครบถ้วนสมบูรณ์
 Completeness)

ขอบเขตของความครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งแนวกว้างและเชิงลึก
ที่จ าเป็นต่อการท างานของผู้ใช้

ความทันสมัย (Timeliness)
ขอบเขตของความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

ความเข้าใจ
(Understandability)

ขอบเขตของความง่ายในการท า
ความเข้าใจในข้อมูลที่น าเสนอ

การเข้าถึง (Accessibility)

ขอบเขตของความมีอยู่ของ
ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว

ความถูกต้อง  Accuracy)
ขอบเขตของความถูกต้องและ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล
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รูปที่ 3 คุณภาพภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 

2.3 การจัดการคุณภาพ 
การจัดการคุณภาพ (Quality Management) มีมานานยุค

ปฏิวัติอุตสาหกรรม [8] เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
องค์กร โดยประกอบด้วยหลักการ เช่น การให้ความลำคัญกับความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนงาน
และผลผลิต และการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ เป็นต้น 

2.4 การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล 
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศนั้นอาจเปรียบเทียบได้กับ

กระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่การออกแบบสินค้าที่ตรงใจ
ผู้บริโภค การบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพโดยไม่มีข้อบกพร่อง (รูปที่ 4)  

ความถูกต้อง 
 Accuracy 

ความสมบูรณ์ 
 Completeness)

ระดับทีข้่อมูลในระบบไฟฟ้า
ในระบบ GIS มีความถูกต้อง
และเช่ือถือได้ ทั้งในด้านพิกัด
ติดตั้งอุปกรณ์ และคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์ ทีต่รงตามสภาพ
หน้างานจริง

ระดับที่ข้อมูลอุปกรณ์ในระบบ
ไฟฟ้าในระบบ GIS มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความ
ต้องการใช้งาน
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รูปที ่4 การเปรียบเทียบการผลิตสินค้าและการผลิตข้อมูล 
ที่มา: Wang et al. [17] 

โดยการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ ออกแบบกระบวนการ
ผลิต และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ทำงานได้อย่างดี เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพอีกครั้ง ก่อนส่งไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ตามด้วยบริการหลัง
การขาย การวิจัยตลาดเพ่ือประเมินความต้องการ/พึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อสินค้า รวมทั้งต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คนซื้อ
สินค้าด้วย 

ดังนั้นจึงมกีารประยุกต์ศาสตร์ในการจัดการคุณภาพมาใช้กับการ
จัดการคุณภาพข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีการใช้อย่างแพร่หลายใน
ยุคดิจิทัล   

Input Processes Output

วัตถุดิบ สายการผลิตในโรงงาน สินค้า

ข้อมูลดิบ ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ 

ข้อมูล
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อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าและการผลิตข้อมูลหรือสารสนเทศ
นั้นมีความแตกต่างกัน ข้อมูลนั้นใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น และใช้ได้
พร้อมกันโดยผู้ใช้หลายๆ คน ต่างจากวัตถุดิบที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วหมด
ไป [5, 15] นอกจากนั้นมิติของคุณภาพวัตถุดิบ ต่างจากมิติของคุณภาพ
ข้อมูล เช่น ข้อมูลอาจมีทันสมัยไม่พอต่อการใช้งาน แต่วัตถุดิบมีเพียง
ต้องนำส่งได้ทันต่อการใช้งานเท่านั้น 

ในกระบวนการผลิตข้อมูลมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายดังแสดงในรูป
ที่ 5 

 
รูปที่ 5 กระบวนการผลิตข้อมูล 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้อมูลประกอบไปด้วย 5 
กลุ่มคือ ผู้ผลิตข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล  ผู้จัดการการผลิตข้อมูล 
และผู้จัดการข้อมูล [15, 18] รายละเอียดบทบาทและหน้าที่แสดงในรูป
ที่ 6 
  

ผู้ใช้ข้อมูล
(Consumers/Users)

การรวบรวมข้อมูล การใช้งานข้อมูล

ผู้ดูแลขอ้มูล
 Custodians 

ผู้รวบรวมและน าเข้าข้อมูล
 Collectors 

การจัดเก็บและ
บ ารุงรักษาข้อมูล

 ระบบ
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รูปที่ 6 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตข้อมูล 

2.5 ขั้นตอนการจัดการคุณภาพข้อมูล 
การจัดการคุณภาพข้อมูลมี 6 ขั้นตอน ซึ่งเป็นวงจรที่ต้องปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องดังนี้ (รูปที่ 7) 
 1) การศึกษาสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบ  
 2) การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล   
 3) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านข้อมูล   
 4) การสรุปผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล  
 5) การสื่อสารการดำเนินงานและผลลัพธ์ 

รับผิดชอบ
รวบรวมและ
น าเข้าข้อมูล

ผู้ผลิตข้อมูล 
(Data Collectors)

บุคลากรใน
กระบวนการผลิตขอ้มูล

รับผิดชอบควบคุม
ดูแลการจัดเก็บและ
บ ารุงรักษาข้อมูล

ผู้ดูแลข้อมูล 
(Data Custodians)

ใช้ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการ

ด าเนินงาน

ผู้ใช้ข้อมูล  
(Data Users)

รับผิดชอบกระบวนการ
ผลิตโดยรวม ร่วมออกแบบ
การผลิต เข้าใจการท างาน

ท้ังระบบ

ผู้จัดการการผลิตข้อมูล 
(Data Production Managers)

รับผิดชอบข้อมูลเฉพาะด้าน เขา้ใจกระบวนงานทาง
ธุรกิจเก่ียวกับข้อมูลอย่างดี เข้าใจความหมายและ
กฎเกณ ์ของข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ก าหนดคุณสมบัติของข้อมูลทีม่ีคุณภาพได้

ผู้จัดการข้อมูล 
(Data managers)
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โดยขั้นตอนที่ 5 การสื่อสารการดำเนินงานและผลลัพธ์นั้น เป็น
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินงานทุกครั้งที่ทำงานในขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เสร็จสิ้น 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของแต่ละขั้นจะอธิบายในบท
ต่อๆไป 

 
รูปที่ 7 ขั้นตอนการจัดการคุณภาพข้อมูล  

ประยุกต์จาก McGilvray [10] 
 

  

5 การส่ือสาร
การด าเนินงาน
และผลลัพธ์  

  การศึกษา
สภาพแวดล้อม

ของระบบ

2 การตรวจวัด

คุณภาพข้อมูล 

3 การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาด้านคุณภาพ

ข้อมูล 

4 การสรุปผลเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
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3. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบ 
ขั้นตอนแรกของการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ

คุณภาพข้อมูลนั้นคือการศึกษา และทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของ
การใช้งานระบบในองค์กร ทั้งด้านข้อมูล บุคลากร กระบวนงาน และ
เทคโนโลยี รวมทั้งศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศในอนาคต ทั้งนี้เพื่อ
นำผลการศึกษาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาด้านข้อมูล ซ่ึง
สามารถเกิดจากปัจจัยแวดล้อมใดได้บ้าง และวางแผนการปรับปรุง
คุณภาพและการกำกับดูแลต่อไป 

3.1 ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน  
เราจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของโครงสร้างองค์กร และ

ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลัก 
จำนวนและบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องของหน่วยงาน/บุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น หน้าที่ของ
หน่วยงานที่ใช้ระบบ ความพอเพียงของจำนวนบุคลากรต่อภารกิจ 
ตารางที่ 1 และ 2 เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  

ตารางที่ 1 ภารกิจของแต่ละฝ่าย 
แผนก/ฝา่ย หน้าที่หลัก 

แผนกมิเตอร ์ 1.ติดตั้งมิเตอร์ขนาด>30แอมป์ 
2.อ่านมิเตอร์ลูกค้ารายใหญ่ 
3.บำรุงรักษามิเตอร์ 

แผนก...... 1. 
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ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร 
แผนก/ฝา่ย ประเภทบุคลากร จำนวนคน 

แผนกแผนที่
ระบบไฟฟ้า 

1.จำนวนรวม  
2.มีทักษะด้านการโปรแกรม       
3.มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร ์
4.มีทักษะด้านระบบเครือข่าย 

10 
5 
2 
1 

แผนก...... ....  

ตัวอย่างจากการศึกษาภารกิจของ กฟภ. เรารวบรวมข้อมูลทุติย-
ภูมิจากเอกสารบนเวบไซต์ด้านนโยบาย โครงสร้างองค์กร และการ
ดำเนินงานของกฟภ. รวมทั้งศึกษาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจด้าน
สาธารณูปโภค มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ
ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง  

กฟภ.ดำเนินการส่งจ่ายไฟฟ้า บริหารและจัดการระบบไฟฟ้า 
โดยให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ครอบคลุม 74 จังหวัด (ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็น ร้อยละ 99 ของพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ  

สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มี
หน้าที่กำหนดนโยบายและแผนงานให้คำแนะนำตลอดจนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคโดยแบ่งการบริหารงาน
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ออกเป็นผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สำนักผู้ว่าการ สำนัก
กฎหมาย สำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายและกองต่างๆ  

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกฟภ.นั้นแบ่งเขตความรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานตามพ้ืนที่  4 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่ละภาคแบ่งเป็น 3 เขตย่อย รวม
เป็น 12 เขต ตัวอย่างเช่น 

ภาคเหนือ (กฟน.) มี 3 สำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 แห่งดังนี้ 
o กฟน.1 เชียงใหม่ รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 6 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง และ
ลำพูน 

o กฟน.2 พิษณุโลก รับผิดชอบการบริการในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย แพร่ น่าน 
และอุตรดิตถ์ 

o กฟน.3 ลพบุรี รับผิดชอบการบริการในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ 

รายละเอียดโครงสร้างองค์กรของสำนักงานใหญ่ และสังกัดของ
สำนักงานการไฟฟ้าในภูมิภาคแสดงในรูปที่ 8 ถึง 9 ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 8 สังกัดของสำนักงานการไฟฟ้าระดับต่างๆ 

 

รูปที่ 9 ตัวอย่างโครงสร้างภายในของสำนักงานการไฟฟ้าเขต (กฟน.2) 
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3.2  กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
เราต้องรวบรวมกฎระเบียบด้านการดำเนินงานและการจัดการ

ข้อมูลที่บังคับใช้ในหน่วยงาน ทั้งระดับประเทศ และระดับหน่วยงาน 
เพ่ือวิเคราะห์ว่าการดำเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับกฎต่างๆ 
หรือไม่ ยังขาดกฎระเบียบ หรือนโยบายที่จำเป็นอะไรบ้าง รวมทั้ง
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากกฎระเบียบเหล่านั้น 

ตารางที่ 3 กฎระเบียบด้านข้อมูล 
กฎระเบียบ/นโยบาย ระดับของการบังคับใช ้

เช่น พรบ.การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิลั 
พ.ศ. 2562 

หน่วยงานรัฐทั้งหมด 

3.3  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษากิจกรรม/กระบวนงานของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กรทุกระดับชั้น โดยแต่ละกระบวนงานอาจ
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน และมีบุคลากรหลายคนที่รับผิดชอบ เรา
จะต้องศึกษาว่าแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนเป็นอย่างไร และที่สำคัญมีการ
ใช้ข้อมูลอะไรบ้างประกอบการทำกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมเราจะ
เห็นการการไหลของข้อมูลผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กร   

ผลที่ได้จากการศึกษากระบวนงานต่างๆ นั้นควรบันทึกในรูปผัง
การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น
คอลัมน์ (Swim Lanes) หัวคอลัมน์ระบุว่าใครคือผู้รับผิดชอบกิจกรรม
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ที่ปรากฎในคอลัมน์นั้น โดยแต่ละกิจกรรมจะมีเส้นเชื่อมที่ระบุทิศทาง
ของลำดับการทำกิจกรรมในกระบวนงาน  

ผังการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือการจัดการคุณภาพที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น 
ความสะดวก รวดเร็ว ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลขององค์กรได้ด้วย และทำให้เห็นภาพ
การผลิตและการไหลเวียนของข้อมูลในองค์กร ซึ่งการอธิบาย
กระบวนงานโดยแผนผังทำให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจน 

ผังการไหลของข้อมูลอาจเขียนได้หลายระดับ เช่น แบบละเอียด
แสดงทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องในกระบวนงาน ทำให้เห็นผู้รับผิดชอบของ
แต่ละกิจกรรมชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนที่ผลิต/ใช้ข้อมูล  ส่วนผังแบบ
หยาบแสดงมุมมองของกิจกรรมหลักของหน่วยงานและการไหลข้อมูล
ข้ามหน่วยงาน 

ตารางที่ 4 และ 5 เป็นแบบฟอร์มสำหรับศึกษากระบวนงาน ซึ่ง
ตามปกติจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์จากผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งมีความรู้ความ
เข้าใจในแต่ละกระบวนงาน 

จากนั้นผู้วิเคราะห์นำข้อมูลที่ได้มาเขียนผังการไหลข้อมูลของแต่
ละกระบวนงานดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 10 ในกรณีที่ท่านมีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนผังการไหลข้อมูล สามารถข้ามขั้นตอนในการ
กรอกข้อมูลลงในตารางที่ 4 และ 5 ได้ 
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 ตารางที่ 4 กิจกรรมหลักท่ีทำในแต่ละกระบวนงาน พร้อมทั้งการใช้งานและการประมวลผลข้อมูล 
ชื่อกระบวนงาน........................................................หน่วยงานที่รับผิดชอบ.............................................................. 

หมายเหตุ   

• นอกจากสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามตารางนี้แล้ว ต้องขอเอกสารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม เช่น กฎเกณ ์ วิธีดำเนิน

กิจกรรม  และ Work flow เปน็ต้น เพื่อประกอบการศึกษา 

• *ระบุรายละเอียดของระบบสารสนเทศที่ใช้ในข้อ 4.6 

ชือ่กจิกรรม ความถีข่อง รายละเอยีดขอ้มลูทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม วธิปีระมวลผลขอ้มลู เวลาทีใ่ช ้

 กจิกรรม 
จ านวนครัง้/  

ชือ่รายการ 
ขอ้มลู 

แหลง่ขอ้มลู 
(ชือ่หน่วยงาน/ 

รูปแบบ
กระดาษ, 

ชอ่งทางทีม่า 
เชน่ สง่เมล/์  

เชน่ ใชโ้ปรแกรม....  
โดยคน(Manual) 

ประมวลผล 
จ านวนชม 

 เดอืน /ปี   ระบบสารสนเทศ*) ไฟล.์... ออนไลน ์  จ านวนวัน 

ปัจจุบัน 

1.จัดประชมุ
คณะกก.
สารสนเทศ 

2 ครัง้ตอ่ปี รายชือ่คณะ
กก. 

ในระบบ HRM ไฟล ์ สบืคน้
ออนไลน ์

ใชโ้ปแกรม MS 
Word ในการร่าง
จดหมายเชญิประชมุ 

6 ชม.ตอ่
ครัง้ 

2.        

อนาคต(ทีว่างแผนไว)้  

1.        

2.        
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ตารางที่ 5 ข้อมูล/สารสนเทศที่ผลิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ..............................................................  

หมายเหตุ  ขอเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการศึกษา 
*ระบุรายละเอียดของระบบฐานข้อมูลในข้อ 4.6 

ชือ่สารสนเทศ/ 
ธรุกรรมดจิตัิล 

ความถีข่องการผลติ/ 
การใหบ้รกิาร 

(เชน่ เดอืนละครัง้,  
กีค่รัง้/วัน) 

ชอ่งทางการบรกิาร 
(เชน่ web service, 
website, โปรแกรม, 

รายงาน) 

ผูร้ับบรกิาร/
ผูใ้ช ้

สารสนเทศ 

เวลาทีใ่ช ้
ในการใหบ้รกิาร 

(เชน่ 5นาท/ีธรุกรรม 
1ชม/รายงาน) 

แหลง่เก็บขอ้มลู 
(ชือ่ฐานขอ้มลู* 

หรอืไฟล)์ (เชน่ ชือ่รายงาน,  
ชือ่บรกิาร one-stop) 

ปัจจุบัน      

1. รายงานการประชมุ
คณะกรรมการ
สารสนเทศ 

2 ครัง้/ปี Website ของกอง
ประชาสัมพันธ ์

บคุลากรใน
องคก์ร 

1 นาท/ีการสบืคน้ ฐานขอ้มลู HRM 

      

อนาคต      
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หมายเหตุ แผนผังนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน อาจไมต่รงกับข้ันตอนจริง 

รูปที่ 10 กระบวนงานขอใช้ไฟฟ้า 

กระบวนการการท างาน กฟจ. – กฟอ. ส าหรับ งานขอใช้ไฟ

แผนกมิเตอร์แผนกบริการลูกค้า ระบบ

P
h
a
se

รับค าร้อง
จากผู้ใช้ไฟ

วางแผนงาน

อนุมัติติดตั้ง
มิเตอร์

ออกส ารวจ
ตามมาตรฐาน 

กฟภ.

ไม่ใช่

GIS
แผนผัง

ติดต้ังมิเตอร์

ใช่

น าเข้าข้อมูล

จบ

SAP
PEA no จากคลังพัสดุ

สถานที่ติดตั้ง
พิกัด

สถานที่ใกล้เคียง

แผนกบัญชี
รับช าระเงิน

เริ่ม

มิเตอร์และจุดติดตั้ง

ค าร้อง

ค าขอใช้ไฟ แผนผัง
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3.4 เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานของระบบ 
หัวข้อนี้เป็นการศึกษารายละเอียดของเทคโนโลยีของระบบที่ใช้งานอยูใ่นปัจจุบันขององค์กร เช่น ซอฟต์แวร์

ระบบจัดการฐานข้อมูล ปีที่เริ่มพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 6 ทั้งนี้เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากตัวระบบได้ รวมทั้งใช้ศึกษาระบบต่างๆ ที่ความเกี่ยวข้องกัน และอาจจำเป็นต้องมีการบูรณาการ 

ตารางที่ 6 เทคโนโลยีของระบบ 
ชือ่ระบบ ชือ่ระบบจัดการ สถาปัตยกรรมระบบ ปีทีเ่ริม่ เครือ่งแมข่า่ย ผูใ้ชร้ะบบ/  จ านวน งบ ผูร้ับ 

 ฐานขอ้มลู 
เชน่ Oracle, 
SQL Server 

เชน่ web app, 
intranet  

client-server, 
stand alone 

พัฒนา รุ่น/ 
โมเดล 

ระบบ 
ปฏบัิตกิาร 

หน่วยงาน 
ทีใ่ชร้ะบบ 

ผูใ้ชง้าน 
รวม 

ประมาณ 
ส าหรับ

พัฒนาระบบ 

ชอบ
ผดิ
หลัก 

ระบบ HRM Oracle Web application 2557 Rack Windows 
Server 

บคุลากร
ในองคก์ร 

10,000 15 ลา้น กจน. 
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3.5 ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการข้อมูลนั้น นอกจากเราจำเป็นต้องศึกษา

รายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ เพ่ือกำหนดบทบาทให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การดูแล และการใช้งานข้อมูล รวมทั้ง
ศึกษาคุณภาพข้อมูลเหล่านี้ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.3 ดังจะได้
อธิบายต่อไปในหัวข้อนี้ 

3.5.1 ข้อมูลหลักท่ีจัดเก็บในระบบ 
จากการศึกษาในกฟภ. ข้อมูลในระบบ GIS ของกฟภ.

ประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่ฐาน ข้อมูลระบบไฟฟ้า และข้อมูล
ระบบสื่อสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ข้อมูลแผนที่ฐาน ประกอบด้วยระวางแผนที่ ขอบเขตจังหวัด 
ขอบเขตอำเภอ ขอบเขตตำบล ขอบเขตการให้บริการ แหล่งน้ำ สถานที่
สำคัญ เส้นกึ่งกลางถนน และทางรถไฟ นิคมอุตสาหกรรม ชนบท 
พาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และเทศบาล 

  ข้อมูลระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้พร้อมจุดติดตั้งในแผนที่ 

1. ข้อมูลระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูง (69-115 kV.) 
2. ข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงกลาง (22/33 kV.) 
3. ข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (400/230 V.) 
4. ชั้นข้อมูลระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น เสา, Guy, Duct, 

Manhole 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่จัดเก็บใน GIS 
ระบบ ข้อมูล 
ระบบสายส่ง  
 สถานีไฟฟ้า 
 อุปกรณ์ตดัตอน อุปกรณ์ป้องกันแรงสูง และความสัมพันธ์กับสายส่ง 
 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง   
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง  
 Busbar แรงสูง  
 สายส่ง 69-115 kV  
 เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูง  
 มิเตอร์แรงสูง  
ระบบจำหนา่ยแรงสูง 
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 22-33 kV  
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
 สายไฟ 22-33 kV  
 มิเตอร์แรงกลาง  
 อุปกรณ์ตดัตอน ฟิวส์ และ ATS และ RMU 
 Busbar 22-33 kV  
 หม้อแปลงไฟฟ้า  
 อุปกรณ์เก็บประจไุฟฟ้าแรงสูง, Voltage Regulator (AVR) 
ระบบจำหนา่ยแรงต่ำ 
 มิเตอร์แรงต่ำ 400/230 V  
 กลุ่มของมิเตอร์แรงต่ำ 400/230 V 
 สายไฟฟ้าแรงต่ำ 400/230 V  
 อุปกรณ์เก็บประจไุฟฟ้าแรงต่ำ  
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ตารางที่ 7 รายละเอียดอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่จัดเก็บใน GIS (ต่อ) 
ระบบ ข้อมูล 

ข้อมูลระบบไฟฟ้าอื่นๆ 
 เสาไฟฟ้า  
 สายยดึโยง  
 อุปกรณ์ประกอบเสาและสายประกอบ 
 กราวด์และสายล่อฟ้า  
 สายต่ออุปกรณ์เก็บประจไุฟฟ้า กราวด์ สายล่อฟ้า หม้อแปลงและ

ข้อมูลมิเตอร ์
 Span Guy  
 บ่อพักสาย  
 แนวท่อร้อยสายใตด้ิน  

  ข้อมูลระบบสื่อสาร ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลระบบสื่อสารของกฟภ. เช่น Optic Fiber, SDH, 

Fitting 
2. ข้อมูลระบบสื่อสารของหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้แก่ 

 ข้อมูลจุดต่อของสาย ข้อมูลสาย  
 ข้อมูลตัวแปลงสัญญาณท่ีต่อกับ Optic Fiber ติดต้ัง

ภายในสำนักงาน กฟภ.  
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3.5.2 โครงสร้างของข้อมูลและสิทธิ์ในการเข้าถึง 
 ในพรบ.การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดทำ
คำอธิบายชุดข้อมูล เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละระบบจัดเก็บข้อมูล
อะไรบ้าง เพ่ือส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยต้องมีการระบุโครงสร้าง
ของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 8-9 

ตารางที่ 8 โครงสร้างของข้อมูล 

ช่ือชุด/ตารางข้อมูล....บุคลากร................................. 
ช่ือข้อมูล ชนิด ขนาด คำอธิบาย แหล่งที่มา 

1. Firstname String 50 ช่ือบุคลากร บัตรปชช.
บุคลากร 

2. Lastname String 50 นามสกลุ
บุคลากร 

บัตรปชช.
บุคลากร 

     

ตารางที่ 9 สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
ช่ือข้อมูล* กจน. กองคลัง กองแผนงาน กองอื่นๆ 

1.ประวัติ
บุคลากร 

I/U/D/R/M U/R U/R R 

2. 
 

    

หมายเหตุ  I/U/D/R/M: Insert, Update, Delete, Read, Maintain 
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 *การระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล อาจระบุทั้งชุดหรือแยกย่อยก็
ได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ให้ เช่น การให้สิทธิ์ของตารางบุคลากร อาจแยก
ข้อมูลเงินเดือนออกมาเพราะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะฝ่ายการเงิน
เท่านั้น 

3.5.3 ความต้องการใช้งานข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานในข้อ 3.3 เราทราบได้
ว่าใครเป็นผู้นำเข้าและใครเป็นผู้ใช้ช้อมูลใดบ้าง แต่การจัดการให้ข้อมูล
มีคุณภาพดีอยู่เสมอ เราจำเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
ว่านำไปสนับสนุนการดำเนินการด้านใด เพ่ือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
องค์กร ในกรณีที่มีปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล โดยให้กรอกข้อมูลดัง
แสดงตัวอย่างในตารางที่ 10 และ 11 
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของกฟภ.ในการใช้ข้อมูล GIS  
ประเภทของงาน การประยุกต์ใช้ GIS ระบบไฟฟ้า 

งานวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 

มีข้อมูลสนบัสนุนการจำลองการตดัจ่ายและเพิ่มแนว
สายไฟได้ เป็นการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวาง
แนวสายไฟและการสร้างสถานไีฟฟ้า 

งานออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

มีข้อมูลสนบัสนุนการตัดสินใจที่จะขยายเขตได้เร็วยิ่งข้ึน 

งานก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้า 

มีข้อมูลสนบัสนุนการจัดการปรับปรุงแก้ไขแบบประมาณ
การใหส้ะดวกมากขึ้น 

งานจ่ายไฟ มีข้อมูลสนบัสนุนการวางแผนการจ่ายไฟให้มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง เช่ือถือได ้

ง า น บ ำ รุ ง รั ก ษ า
ระบบไฟฟ้า 

มีแผนท่ีแสดงตำแหน่งพร้อมท้ังข้อมูลคณุลักษณะของ
อุปกรณ์ที่ต้องบำรุงรักษา 

งานบริการลูกค้า ระบุตำแหน่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ทันที ทำให้ทราบสภาพ
เบื้องต้นของพื้นที่และระบบจำหนา่ยบริเวณนั้นๆ 

บริการสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า 

ช่วยจัดทำรายงานภมูิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และรายงาน
ข้อมูลสำคญัประเภทต่าง ๆ สำหรบัผู้บริหาร วิศวกร และ
ผู้ใช้งานท่ัวไป รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมลูกับ
ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาช่วย
สนับสนุนการทำงาน และใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการ
ตัดสินใจของหน่วยงานต่าง ๆ 

งานบริหารจัดการ
ระบบสื่อสาร 

สนับสนุนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบสื่อสาร เช่น 
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง  
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ตารางที่ 11 ตัวอย่างการใช้ระบบ GIS เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานในสำนักงานใหญ่กฟภ. 
ภารกิจ 

หน่วยงาน 
วางแผนและออกแบบ ติดตาม

โครงการ 
จ่ายไฟ ผลิต/ใช้สารสนเทศ 

 กองวิเคราะห์
และวางแผน 
ระบบไฟฟ้า 

 วิเคราะห์และวางแผนสถานไีฟฟ้า 
สายส่ง และระบบจำ หน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง 

   

 กองโครงการ  วิเคราะห์แผนงานระบบไฟฟ้า 
 ประสานงานวิเคราะห์จัดทำแผนการ
ลงทุน การอนุมัติแหล่งทุน 

 ประสานงาน ติดตาม  ประเมิน
โครงการ 

 จัดทำรายงานผลสำเร็จ
ของโครงการ 

 กองควบคุมการ
จ่ายไฟ 

 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าแรงดันมากกว่า 
33kV และเสนอแนะการควบคุมให้
มั่นคง 

 วิเคราะหค์วามสูญเสียในระบบ 

  จ่ายไฟระบบส่ง 
จ่ายไฟสถานี วิเคราะห์
ปัญหาในระบบไฟฟ้า 
คำนวณหน่วยสูญเสีย 

 จัดทำฐานข้อมูลการ
จ่ายไฟ  

 จัดทำสถิติกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง 
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3.5.4 การนำเข้า/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ GIS 

เราจำเป็นที่จะต้องทราบว่าใครคือผู้ที่นำเข้าข้อมูลในระบบ 
เพราะมีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพ ตัวอย่างของกฟภ. ข้อมูล
ระบบไฟฟ้าในระบบ GIS มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการ
ขยายหรือลดขอบเขตการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าของกฟภ. โดยข้อมูล
แผนที่ฐานเช่น ทางรถไฟ และถนน มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการ
พัฒนาประเทศ  

โดยหน่วยงานในกฟภ.ที่มีความรับผิดชอบต่อการนำเข้าข้อมูล 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลในระบบ GIS ได้แก่ กองออกแบบ
ระบบไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ และงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบในกฟข. และ กฟฟ. ทุกระดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 12  
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ตารางที่ 12 ตัวอย่างหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS 
ช่ือข้อมูล ช่ือหน่วยงานท่ีวางแผน/

สำรวจ/ออกแบบระบบ 
ช่ือหน่วยงานท่ี 

นำเข้าข้อมูลเบื้องต้น 
ช่ือหน่วยงานท่ี 

ปรับแก้ข้อมูลให้ตรงหน้างาน 
สายส่งแรงสูง 
 

 กองออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

 แผนกวางแผนระบบ
ไฟฟ้า 

 กองออกแบบระบบไฟฟ้า/สนญ 
  

 กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า  
 กองจัดการโครงการ  

จำหน่ายแรงสูง 
 สายไฟฟ้า 
22/33 เควี 

 แผนกวางแผนระบบ
ไฟฟ้า/กฟข. 

 แผนกวิเคราะห์และ
วางแผนจ่ายไฟ/กฟข. 

 แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า/กฟฟ.  
o กรณีความยาวสายมากกว่า 5 กม. 

แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า/กฟข. นำเข้า
ข้อมูล 

 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา/กฟฟ.  

 แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า/กฟฟ.  
 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา/
กฟฟ.  

หมายเหตุ หน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพข้อมูลคือ แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า กฟข. และกองแผนที่ระบบไฟฟ้า สนญ.  
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3.5.5 การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ 

 การใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่เราศึกษา อาจไม่ได้ใช้โดย
ผู้ใช้งานโดยตรง แต่อาจมีการโอนถ่ายข้อมูลไปยังระบบอ่ืนเพื่อนำไป
ประมวลผลจึงจะใช้งานได้ รวมทั้งระบบงานของเราอาจมีการรับโอน
ข้อมูลจากระบบอ่ืนเช่นกัน จึงต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเหล่านี้ด้วย ดังแสดง
เป็นตัวอย่างในรูปที่ 11 และตารางที่ 13  

 
รูปที่ 11 ภาพรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบในกฟภ.

GIS

OMS

SCADA

LD-
CAD

DIgSILENTElectron

SAP-
Billings

SAP-PS
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ตารางที่ 13 การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ GIS กับระบบอื่นๆ 
ผู้ที่ใช้งาน/

ระบบ 
ช่ือหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบระบบ 
รูปแบบ 

การรับ/ส่งข้อมูล  
หน่วยงาน 
ที่ส่งข้อมูล  

ข้อมูลที่รับจาก GIS ข้อมูลที่ส่งไปยังGIS ความถี ่

OMS1 กองพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
บริการลูกค้า  

ออนไลน์ ผ่าน 
ftp ในรูปแบบ 

Text File  

แผนกแผนที่
ระบบไฟฟ้า 12 

เขต 

ระบบไฟฟ้า - ทุกเดือน 

SCADA2 แผนกควบคุมการ
จ่ายไฟ  

กองปฏิบัติการ 

ออนไลน์ ผ่าน 
ftp ในรูปแบบ 

Text File 

แผนกแผนที่
ระบบไฟฟ้า 12 

เขต 

ข้อมูลอุปกรณ์ทุกอย่างใน
ระบบ ยกเว้นจำหน่ายแรง

ต่ำ  

สถานะอุปกรณ์สวติช์ตัด
ตอนเพื่อปรับปรุงสถานะ
ถาวร ไม่ใช่ real time 

ทุกเดือน 

 
1 “ระบบบริการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System: OMS ” ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

กระแสไฟฟ้า [20] คำนวณค่า SAIFI SAIDI 
2 “ระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA ” ระบบการควบคุมเฝ้ามองระยะไกลที่เกี่ยวข้อง

กับการควบคุม สั่งการ และหรือ การชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ท่ีอยู่ห่างไกลออกไป กฟภ.ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้การ
ควบคุมและแก้ไขระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ [19]  
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3.5.6 การควบคุมคุณภาพข้อมูล 
การจัดการคุณภาพข้อมูลนั้น ต้องมีคณะทำงานที่ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบดังแสดงในรูปที่ 12  

 
รูปที่ 12 บทบาทของคณะจัดการคุณภาพข้อมูล 

เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาท/หน้าที่เหล่านั้นตาม
ตารางที่ 14 โดยแต่ละหน้าที่อาจมีผู้รับผิดชอบได้หลายคน ตามการ
แบ่งกลุ่มของข้อมูล เช่น กรณี GIS ระบบไฟฟ้าอาจแบ่งได้เป็นข้อมูล
ระบบสายส่ง ข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง ข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำ 
เป็นต้น ดังนั้นอาจมผีู้จัดการข้อมูลและผู้ดูแลข้อมูลแยกตามกลุ่มได้
ตำแหน่งละ 3 คน  

 

ผู้ดแูลข้อมลู

• ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
• ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล

ผู้จัดการข้อมลู

• ก าหนดคุณสมบัติ
ข้อมูลที่มีคุณภาพได้ 
• ก าหนดกฎเกณ ์
ตรวจวัดคุณภาพข้อมูลได้ 
• เข้าใจการใชง้านข้อมูล ผู้จัดการกระบวนการผลติข้อมลู

• มีความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบ
• รับผิดชอบดูแลภาพรวมของระบบ
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ตารางที่ 14 ตัวอย่างคณะทำงานควบคุมคุณภาพข้อมูล GIS 
ตัวอย่าง ข้อมูลด้านอุปกรณส์ายสง่ 

บทบาท ผู้รับผิดชอบ 

การควบคุมคณุภาพข้อมลู แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้าที่กฟข. 
การจัดการข้อมูล (กำหนด

รายละเอียด) 
แผนกบำรุงรักษาอุปกรณส์ายส่งและ
ระบบจำหนา่ย ที่กฟข. 

การจัดการกระบวนการผลติ
ข้อมูล 

กองแผนที่ระบบไฟฟ้า สนญ. 

 

4. ขั้นตอนที่ 2 การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล  

การจัดการคุณภาพข้อมูล ต้องดำเนินการเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะความต้องการใช้งานข้อมูลอาจเปลี่ยนไปตามภารกิจที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้
ครบถ้วนสมบรูณ์  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบในข้อ 3 
จะทำให้เราทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ รวมถึงปัญหาด้านคุณภาพ
ข้อมูล โดยในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพ
ข้อมูลชนิดต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

4.1 ประเภทการตรวจวัดคุณภาพข้อมูล  
การตรวจวัดคุณภาพข้อมูลมี 2 แนวทางดังนี้  (Pipino et al. 

[12] อ้างอิงใน Mulasastra [11]  
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4.1.1 การตรวจวัดเชิงจิตวิสัย (Subjective measurements) 
เป็นการตรวจวัดโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นของแต่ละ
บุคคลที่ใช้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในระบบ GIS ของกฟภ. มีการจัดเก็บ
ข้อมูลมิเตอร์ และหม้อแปลง รวมทั้งพิกัดติดตั้ง ซึ่งการตรวจสอบข้อมูล
ที่อยู่ในระบบว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงที่หน้างานหรือไม่นั้น อาจใช้
แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้สารสนเทศก็ได้ ดัง
ตัวอย่างแบบสอบถามในภาคผนวก ก ซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูล 

4.1.2 การตรวจวัดเชิงวัตถุวิสัย (Objective measurements) 
เป็นการตรวจวัดข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลโดยตรง การเลือกวิธีการ
ตรวจวัดคุณภาพข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับมิติของคุณภาพข้อมูลที่เราจะ
ตรวจวัด เพราะแต่ละมิติมีวิธีตรวจวัดระดับคุณภาพท่ีแตกต่างกัน 

ตัวอย่าง มิติด้านความเข้าใจได้ง่ายและความเกี่ยวข้องกับภาระ
งานที่ทำ (Understandability, Relevancy) ไม่สามารถวัดได้ โดย
โปรแกรม ต้องใช้วิธีการวัดจากความรู้สึกของผู้ที่ใช้ข้อมูล ในขณะที่มิติ
ข อ งคุ ณ ภ าพ ข้ อ มู ล ด้ าน ค ว าม ถู ก ต้ อ งแ ล ะค ว าม ค รบ ถ้ ว น
สมบูรณ์(Accuracy, Completeness) สามารถวัดได้ทั้ง 2 วิธีที่กล่าว
มา  

โดยการตรวจสอบเชิงวัตถุวิสัยนั้นอาจสุ่มตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบกับหน้างานจริงว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หรือการระบุ
เงื่อนไขเพ่ือตรวจวัดโดยโปรแกรม 
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ในกรณีของกฟภ. ได้เคยดำเนินโครงการทำความสะอาดข้อมูล
พิกัดติดตั้งหม้อแปลงทั่วประเทศ โดยให้ผู้รับจ้างออกสำรวจหน้างาน
เพ่ือวัดพิกัดหม้อแปลงและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการ
ตรวจสอบเชิงวัตถุวิสัย  ออกสำรวจ 

4.2 วิธีการตรวจวัดคุณภาพข้อมูล 
เราสามารถเปรียบเทียบวิธีการตรวจวัดคุณภาพข้อมูลทั้ง 2 แบบ

ในมุมของกระบวนการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือที่ใช้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 15 ต่อไปนี้  
ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวัดคุณภาพ 

    วิธีการตรวจวัด 
ลักษณะ                                                  

เชิงวัตถุวิสัย 
(Objective) 

เชิงจิตวิสัย 
(Subjective) 

เครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ การสำรวจความคิดเห็น 
เป้าหมาย ข้อมูลในฐาน สารสนเทศท่ีนำเสนอ 
มาตรฐานการวัด กฎเกณ ์ รูปแบบ ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
กระบวนการ อัตโนมัตโิดยโปรแกรม ผู้ใช้มีส่วนร่วม 
ผลการตรวจวัด ค่าเดียว หลายความคิดเห็น 
สถานท่ีจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล บริบทของภารกิจ 

วิธีการตรวจวัดโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสำรวจความคิดเห็นนั้น 
จำเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดจากการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพ
สารสนเทศ โดยการพัฒนาแบบสอบถามต้องใช้หลักวิชาการเพ่ือให้ได้
แบบสอบถามท่ีมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ   และต้องใช้หลักสถิติใน
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การประมวลข้อมูล โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในงานวิจัยเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับคุณภาพข้อมูล เช่นในงานของ Mulasastra (2016) 

นอกจากนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เราได้ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพข้อมูล GIS และศึกษาจากกฟภ. เพ่ือออกแบบ
เครื่องมือตรวจวัดเชิงจิตวิสัย ในงานวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งได้นิยาม
คุณภาพข้อมูล GIS ดังแสดงในตารางที่ 16 และการประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติของระดับข้อมูล GIS ของกฟภ. แสดงในตารางที่ 17 

ตารางที่ 16 คุณภาพข้อมูล GIS ระบบไฟฟ้า 
มิติคุณภาพข้อมูล นิยาม 

ความถูกต้อง (Accuracy) ระดับที่ข้อมูลในระบบ GIS มีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ทั้งในด้านพิกัดติดตั้งอุปกรณ์ 
และคุณลักษณะของอุปกรณ์ ที่ตรงตาม
สภาพหน้างานจริง 

ความสมบูรณ์ 
(Completeness) 

ระดับที่ข้อมูลอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ามีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการใช้งาน 

ตารางที่ 17 ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพข้อมูล GIS ในกฟภ. 
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ส่วนวิธีการตรวจวัดเชิงวัตถุวิสัย (Pipino et al.[12]) ได้นำเสนอ 
3 รูปแบบดังนี้  

 การหาอัตราส่วน (Simple Ratio)  
 การหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด (Min or Max operators) 
 การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weight Average) 
แต่ละรูปแบบเหมาะสมกับมิติที่แตกต่างกันดังแสดงรายละเอียด

วิธีการตรวจวัด พร้อมตัวอย่างในตารางที่ 18 

ตัวแปรแฝง 
(Construct) 

จำนวน 
ข้อคำถาม 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คุณภาพข้อมูล    
ความถูกต้องของข้อมูล 4 3.86 .12 
ความครบถ้วนของข้อมูล 5 3.80 .11 
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ตารางที่ 18 รูปแบบการตรวจวัดเชิงวัตถุวิสัย 

มิติของคุณภาพข้อมลู รูปแบบการตรวจวัด ตัวอย่าง 

การหาอัตราส่วน (Simple Ratio) 
ความถูกต้อง  
ปริมาณข้อมูลเหมาะสม  
ความครบถ้วนสมบูรณ ์
 

0 : คะแนนต่ำสุด  1 : คะแนนสูงสุด   
ความถูกต้อง = 1- (จน.ข้อมูลที่ผิด ÷ จน.ข้อมูลทั้งหมด) 
ความครบถ้วน = 1- (จน.ข้อมูลที่ไม่ครบ ÷จน.ข้อมลูทั้งหมด) 

ข้อมูลพิกัดมิเตอร์ 2000 รายการ 
มีข้อผิดพลาด 50 รายการ 
ดังนั้น  
ความถูกต้อง = 1- (50 ÷ 2000) 
                = 0.975 (97.5%)  

การหาค่าต่ำสดุและค่าสูงสุด (Min or Max operators) 
ความเชื่อถือ  
ปริมาณข้อมูลเหมาะสม  
ความทันสมัย 
การเข้าถึงได ้

0 : คะแนนต่ำสุด  1 : คะแนนสูงสุด   
คะแนน = Min(ค่าคะแนนท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ) 
 

ความเชื่อถือ = Min (.6,.8,.7) = 0.6 
.6 คะแนนท่ีประเมินข้อมูลในฐาน  
.8 คะแนนท่ีประเมินข้อมูลกับมาตรฐาน 
.7 คะแนนประเมินจากประสบการณผ์ู้ใช้      
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ตารางที่ 18 รูปแบบการตรวจวัดเชิงวัตถุวิสัย (ต่อ) 

มิติของคุณภาพข้อมลู รูปแบบการตรวจวัด ตัวอย่าง 

การหาค่าต่ำสดุและค่าสูงสุด (Min or Max operators) (ต่อ) 
ความเชื่อถือ  
ปริมาณข้อมูลเหมาะสม  
ความทันสมัย 
การเข้าถึงได ้

ความทันสมัย = Max( 0, 1- (C÷V) ) 
ช่วงเวลาแพร่หลาย(C) = อายุข้อมลู + (วันท่ีนำเสนอ-วันท่ีจัดเก็บ)  
ความผันผวน(V) = ระยะเวลาที่ข้อมูลยังคงถูกต้อง ไมล่้าสมัย 
                    = วันท่ีหมดอายุ – วันท่ีจัดเก็บ + อาย ุ
อายุข้อมูล หมายถึงเวลานับตั้งแตร่วบรวมข้อมลูมาได้ก่อนจะนำมา
เก็บในระบบ 
หมายเหตุ หน่วยนับเวลาอาจเป็นวัน หรือ ช่ัวโมงก็ได้ขึ้นกับความ
ละเอียดที่ต้องการ  

สมมตุิ พิจารณาข้อมูลเงินเดือน 
มีการปรับเงินเดือน 1/10/63  
นำมาเก็บในฐาน 1/11/63 
อายเุงินเดือน = 31 วัน 
วันท่ีนำเสนอข้อมูล  1/12/63 
ช่วงเวลาแพร่หลาย(C)=61 วัน 
ความผันผวน(V)=333+31=364 
ความทันสมัย =  
Max(0, 1- (61÷364)) = 0.83   
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 ตารางที่ 18 รูปแบบการตรวจวัดเชิงวัตถุวิสัย (ต่อ) 

ที่มา: Pipino et al. [12] 

มิติของคุณภาพข้อมลู รูปแบบการตรวจวัด ตัวอย่าง 
การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) (ต่อ) 

ความเชื่อถือ  
ปริมาณข้อมูลเหมาะสม  
 

ความเชื่อถือ = r1w1 + r2w2 + r3w3 
r1, r2, r3 คะแนนในหมวดต่างๆ (0-1) 
w1, w2, w3 น้ำหนักของแต่ละคะแนน (0-1)  
โดยที่ w1 + w2 + w3= 1 
 

.6 คะแนนท่ีประเมินข้อมูลในฐาน (w1=0.3) 

.8 คะแนนท่ีประเมินข้อมูลกับมาตรฐาน (w2=0.3) 

.7 คะแนนประเมินจากประสบการณผ์ู้ใช้ (w3=0.4)     
ความเชื่อถือ = (.6x.3+.8x.3+.7x.4) = 0.70 
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5. ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านข้อมูล   

5.1 การตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นจาก คน 
เทคโนโลยี กระบวนงาน ข้อมูล กฎระเบียบ เราจำเป็นต้องสอบถาม
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบในทุกบทบาท เช่น 
ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และผู้นำเข้าข้อมูล เพ่ือใช้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ 
ที่อาจมีอยู่ ด้วยคำถามปลายเปิดดังแสดงหัวข้อในรูปที่ 13  

 

 

รูปที่ 13 หัวข้อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

ปญัหาดา้นบุคลากร

• ความพอเพียงตอ่ภาระงาน
• การย้ายงาน 
• การฝ กอบรม

ปญัหาดา้นอื่น 

• การบริหารงาน, KPI
• นโยบายดิจิทัล 
• กฎระเบียบด้านข้อมูล

ปญัหาดา้นกระบวนงาน

• ความสอดคล้อง
• ความซ้ าซอ้น 
• เวลาที่ใช้
• มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ปญัหาดา้นข้อมลู

• คุณภาพข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
•               

ปญัหาดา้นเทคโนโลยี

• คุณภาพระบบ
• อุปกรณ์สนับสนุน
• การสนับสนุนการใชง้านระบบ
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จากตัวอย่างการศึกษาวิจัยในกฟภ. เราเก็บรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) โดยกำหนดข้อ
คำถามต่างๆ ไว้ล่วงหน้า โดยสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS 
หลายคน ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลก็จะได้รับคำถามแบบเดียวกัน ถูกสอบถาม
ตามลำดับขั้นตอนเหมือนกัน โดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
ทำงานที่ใช้งาน GIS ปัญหาอุปสรรค และความต้องการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ระบบ GIS ในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  

เนื่องจากในกฟภ. มีผู้ใช้ระบบ GIS จำนวนมากและกระจายอยู่
หลายหน่วยงานทั่วประเทศ เราได้เลือกสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งทำงาน
อยู่ที่สำนักงานใหญ่ และในส่วนภูมิภาคใน 2 เขต คือ ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ ตามความสะดวกและตามความแตกต่างในเชิงภูมิประเทศ 
โดยเลือกสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานในต่างจังหวัด 
และหน่วยงานในส่วนกลางรวม 10 หน่วยงาน ในแต่ละหน่วยงานมีการ
เลือกสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องประมาณ 3-4 คน ซึ่งรวมทั้งผู้ใช้ 
ผู้ดูแล และผู้ป้อนข้อมูล โดยสรุปผลที่ได้ดังต่อไปนี้  

• ปัญหาด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้ระบบ GIS 

ข้อมูลระบบไฟฟ้าที่จะนำเข้าในระบบ GIS นั้น ได้จากการเก็บ
รวบรวมโดยผู้ปฏิบัติงานที่ไปปฏิบัติงานที่หน้างาน เช่น การออกไป
ติดตั้งมิเตอร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เมื่อทำงานเสร็จ
แล้วกลับมาที่สำนักงานจึงจะได้นำเข้าข้อมูลในระบบ แต่หากติดภารกิจ
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อ่ืนต่อเนื่อง ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะนำเข้าข้อมูลในวันนั้น ก็ทำให้มีงาน
ค้างได ้ 

ดังนั้นหากมีอุปกรณ์สนับสนุนขณะที่บุคลากรออกไปปฏิบัติงาน
ข้างนอก เช่น โทรศัพท์มือถือ/เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ก็สามารถช่วย
ให้การนำเข้าข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเครื่องมือวัดพิกัด
อุปกรณ์เป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือความแม่นยำของการระบุตำแหน่งติดตั้ง
อุปกรณ์  

นอกจากนั้นระบบ GIS จัดเก็บข้อมูลแผนที่ด้วย จึงจำเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายที่มีสมรรถนะสูงกว่าระบบ
สารสนเทศในสำนักงานทั่วไป เพ่ือให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง
สำคัญต่อคุณภาพข้อมูล  

• ปัญหาด้านคุณภาพระบบ GIS  

จากผลการศึกษาด้านคุณภาพระบบ GIS ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความ
คิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบมีสำคัญ
ต่อคุณภาพข้อมูล ซึ่งได้แก่ การทำงานของระบบทีร่วดเร็ว ใช้งานได้ง่าย 
มีเสถียรภาพ มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้ต้องการครบถ้วน และมีการควบคุมการ
นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนั้นปริมาณสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบต้อง
พอเพียง ทุกครั้งที่ผู้ใช้ต้องการเข้าระบบ ควรสามารถทำได้ทันที 

นอกจากนั้นเพ่ือให้มีข้อมูลแผนที่ในระบบ GIS สมบูรณ์ขึ้น เพ่ือ 
สามารถตอบสนองการใช้งานผู้ใช้ทุกฝ่าย อาจจำเป็นต้องบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก หรือบูรณาการกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
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ภายในองค์กร เพ่ือทำให้ระบบทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ เช่น 
ระบบสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยผู้ใช้ไม่ต้อง import/export ข้อมูลเอง  

• ปัญหาด้านการอบรมการใช้งานระบบ GIS 
จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานของกฟภ. มีภารกิจมาก ขณะที่

บุคลากรมีจำกัด ประกอบกับระบบ GIS จัดเก็บแผนที่ระบบไฟฟ้ามี
ความซับซ้อน และใช้งานยากกว่าระบบสารสนเทศทั่วไปที่จัดเก็บ
ระเบียนข้อมูล บุคลากรจึงต้องมีความชำนาญในการใช้งานระบบ GIS 
ดังนั้นการอบรมการใช้งานระบบ GIS ให้ทั่วถึง และเพียงพอในทุกระดับ
บุคลากร จึงสำคัญต่อคุณภาพข้อมูลในระบบ ข้อเสนอแนะด้านการ
อบรมแสดงในรูปที่ 14  

 

รูปที่ 14 ประเด็นการอบรมการใช้งานระบบ GIS 

การประเมินองค์ความรู้

• ประเมินผู้ที่เกี่ยวข้องทกุคน เช่น
ผู้ดูแล และผู้ใช้งานระบบ GIS 
เพ่ือจัดหลักสูตรการอบรมให้
เหมาะสม

หวัข้อการอบรมใหค้วามรู้

•ภาพรวมกระบวนงานที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่จัดเก็บ 
ผู้ที่ใชป้ระโยชน์จากข้อมูล
• การใชง้านระบบ
• การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เช่น วเิคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้า
• การแก้ไขปัญหาการน า
เข้าข้อมูลผิดพลาดที่พบบ่อยๆ

สถานที่อบรม

• อบรมในชั้นเรียน
• อบรมในระหว่างท างานจริง
• ระบบการเรียนรู้ออนไลน์

มาตรฐานการอบรม

•ก าหนดมาตรฐานการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ก่อนการปฎิบัตงิาน
ทั้งกรณีบุคลากรย้ายงาน และเข้าท างานใหม่
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 ปัญหาด้านขั้นตอน/กระบวนการทำงาน  

สำหรับระบบ GIS ในภาคสาธารณูปโภค ที่มีการจัดเก็บข้อมูล
แผนที่ขนาดใหญ่ กระบวนงานนำเข้าข้อมูลมีหลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน 
และมีผู้ที่เกี่ยวข้องมาก การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกระบวนงานที่
กำหนด เป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพข้อมูล การบริหารจัดการกระบวนงาน
ด้าน GIS จึงต้องมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือให้สามารถผลิตสารสนเทศที่มี
คุณภาพ จากกรณีศึกษาในกฟภ. มีข้อเสนอแนะต่างๆ แสดงในรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการทำงาน 

• ปัญหาด้านข้อมูล        

เมื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง จะทำ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลรับทราบถึง
คุณภาพข้อมูล ในมุมมองของผู้ใช้แต่ละฝ่ายได้ เช่น ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์สำหรับหน่วยงานหนึ่ง แต่หน่วยงานอ่ืนอาจมองว่ายังไม่

คูม่ือการป บัตงิาน

• พัฒนาคู่มือการปฏิบัตงิาน
ที่ทันสมัย ชัดเจน และพร้อมใช้
• เผยแพร่อย่างทั่วถึง

การก ากบัดแูลกระบวน

• ก ากับดูแลกระบวนงานน าเข้าข้อมูล
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
• มีระบบสารสนเทศติดตามการ
ด าเนินงานทุกข้ันตอน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใชง้าน 
• มีระบบแจ้งเตือนหากน าเข้าข้อมูล
ในระบบ GIS ไม่ครบ หรือผิดข้ันตอน

อบรมใหป้ บิัติได้

• อบรมให้ผู้ปฏิบัตงิาน
เข้าใจอย่างทัว่ถึง

มาตรฐานกระบวนงาน

• มาตรฐานการท างานชัดเจน
ปฏิบตัิไดจ้ริง
• ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบข้ันตอน
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ครบถ้วน เนื่องจากภารกิจที่ต่างกัน อาจทำให้มีความจำเป็นต้องใช้
ข้อมูลต่างกันด้วย  

นอกจากนั้นคุณภาพข้อมูลมีหลายมิติ (ดูบทที่ 2) ดังนั้นจึงควร
ตรวจสอบว่าข้อมูลด้านใดและมิติใดที่มีปัญหาเป็นจำนวนมาก เพ่ือ
หาทางแก้ไข  

• ปัญหาการบริหารจัดการในภาพรวม    

นอกจากปัญหาในด้านเทคโนโลยีสนับสนุน คุณภาพระบบ
สารสนเทศ ขั้นตอนการดำเนินงาน และด้านคุณภาพข้อมูลที่กล่าว
มาแล้ว ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลยังเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการในภาพรวมขององค์กร ซึ่งมีหัวข้อดังแสดงในรูปที่ 16  

 

รูปที่ 16 ประเด็นการบริหารจัดการในภาพรวม 

 

การก าหนดบทบาทและ
ความรบัผดิชอบของผู้ใช้ระบบ

การก าหนด KPI  
ด้านคุณภาพข้อมลู

การตั้งหน่วยงานบรหิาร
จัดการคุณภาพข้อมลู

การบูรณาการระบบ
สารสนเทศที่เกีย่วข้อง
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การปฏิบัติภารกิจด้านการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
องค์กรในปัจจุบัน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่บุคลากรจะต้อง
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
ประกอบการดำเนินงานทุกระดับชั้น อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานอาจ
ยังไม่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และประเมินผลของภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน  

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้
บุคลากรรับผิดชอบและปฏิบัติตาม ทำให้บุคลากรบางส่วนไม่เห็น
ความสำคัญหรือประโยชน์จากภารกิจด้านการนำเข้าข้อมูล โดยอาจ
มองว่าเป็นงานฝากหรืองานรอง ไม่ใช่ภารกิจหลัก ส่งผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลที่อาจไม่ทันสมัย และครบถ้วนได้ 

อีกทั้ งในหลายองค์กรอาจยังไม่มีหน่วยงานบริหารจัดการ
คุณภาพข้อมูลโดยตรง เพ่ือทำหน้าที่ศึกษาสภาพแวดล้อมของการใช้
งานระบบสารสนเทศ ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเป็นประจำ
และต่อเนื่อง เพ่ือให้สารสนเทศขององค์กรมีคุณภาพสูง การดำเนินงาน
ด้านนี้อาจทำเป็นโครงการซึ่งจบเป็นครั้งคราวไป ไม่ใช่งานประจำ ทำให้
เมื่อเวลาผ่านไป อาจพบปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลเกิดข้ึนได้อีก 

การกำหนด KPI เพ่ือวัดผลการดำเนินงานด้านข้อมูลเป็นลักษณะ
เชิงปริมาณ เช่น กำหนดโดยจำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ อาจไม่
สามารถทำให้ผลิตสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงได้ เนื่องจากการผลิต
สารสนเทศที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา และมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง 
ดังกล่าวมาภายในหัวข้อนี้  
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นอกจากนั้นในองค์กรขนาดใหญ่มีการใช้งานระบบสารสนเทศ
หลายระบบ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ได้บูรณาการอย่าง
สมบูรณ์ ทำให้บุคลากรต้องทำงานบางส่วนซ้ำซ้อนได้ ดังนั้นควรมี
หน่วยงานที่บริหารจัดการระบบดิจิทัลในภาพรวมขององค์กร เพ่ือให้มี
การบูรณาการ/เชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้อง สร้างมาตรฐานข้อมูลสำหรับ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ลดการพัฒนาระบบซ้ำซ้อน
กัน  

5.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบสารสนเทศ 

และการตรวจวัดคุณภาพข้อมูล รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบนั้น ทำให้เราทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ใน
ขั้นตอนถัดมาเป็นการหาสาเหตุของปัญหา (Root Causes) เพ่ือหา
หนทางแก้ไขต่อไป McGilvrey (2008) เสนอวิธีการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาดังนี้  

 ตั้งคำถามว่าทำไมจึงเกิดปัญหา เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถาม
มา ให้ถามต่อไปอีกว่าทำไม (5 Whys) เพ่ือหาต้นตอของปัญหา 
บางครั้งอาจไม่ได้เป็นคำถามที่แน่นอนตายตัว 

− สร้างแบบฟอร์มพร้อมคำถามแต่ละด้าน ให้สะดวกขึ้นเช่น 
ด้านบุคลากร ข้อมูล เทคโนโลยี กระบวนการ เป็นต้น 
(ตัวอย่างในภาคผนวก ข) 

− ศึกษาจากแพล็ตฟอร์มที่รองรับการทำงานของระบบด้วยว่า
มีปัญหาติดขัดอย่างไร (เช่น ระบบเครือข่าย และเครื่องแม่
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ข่าย) เพราะผู้ใช้งาน หรือผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถทราบ
ถึงปัญหาเชิงลึกได้ 

 Track and trace : พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานดังที่ได้
จากข้อ 3.3 เพื่อตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจากขั้นตอนใดบ้างและเป็น
อย่างไร 

− ศึกษาจากวงจรชีวิตของข้อมูลตั้งแต่การรวบรวม นำเข้า
ข้อมูล เพ่ือพิจารณาว่าแต่ละข้ันตอนมีปัญหาอะไรบ้าง 

− กรณีข้ันตอนที่ต่อเนื่องกัน เช่น การนำเข้าข้อมูลเสาไฟฟ้า
และสายไฟ ก่อนจะนำเข้าข้อมูลมิเตอร์ เป็นต้น ให้
พิจารณาก่อนและหลังของแต่ละข้ันตอนว่าได้ผลตาม
ต้องการหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่อเนื่อง
หรือไม่ เช่น ได้ข้อมูลจากขั้นตอนก่อนหน้านี้มาไม่ครบถ้วน 
ทำให้ทำงานต่อไม่ได้ เป็นต้น 

 การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา สามารถใช้
แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นเครื่องมือในการแจกแจง
ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยวิธีการวิเคราะห์มีดังนี้ 

− ตั้งทีมเพ่ือจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

− ระบุปัญหาที่จะศึกษา  

− ตรวจสอบผลกระทบ  

− หาสาเหตุที่เป็นไปได้ 
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ตัวอย่างแผนภาพก้างปลา ในรูปที่ 17 และ 18 แสดงถึงสาเหตุ
ของปัญหาที่พบร่วมกันในกระบวนการผลิต และการบริการต่างๆ  

 
รูปที่ 17 ปัญหาที่พบร่วมกันในกระบวนการผลิต 

 

 
รูปที่ 18 ปัญหาที่พบร่วมกันในการให้บริการ 

  

กระบวนการผลิต

กระบวนการ เครื่องมือ/
อุปกรณ์

ก าลังคน วัตถุดิบ

กระบวนการบริการ

ข้ันตอนการท างาน นโยบาย

ก าลังคน สถานที่เครื่องมือ
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สาเหตุของปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของการใช้งานระบบ
สารสนเทศ จากการศึกษาวิจัยและทบทวนวรรณกรรมด้านคุณภาพ
ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. สาเหตุของปัญหาด้านกระบวนงาน 

− การขาดหน่วยงานที่ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทุกระบบในระดับองค์กรเพ่ือทำให้แต่ละระบบที่อาจ
เกี่ยวข้องกันมีมาตรฐานข้อมูลตรงกัน และมีการเชื่อมโยง
กันอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งการร่วมมือกันออกแบบ
กระบวนการทำงานของระบบ ในส่วนที่มีความเก่ียวข้องกัน 
ทั้งในส่วนผู้ใช้ข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานนำเข้าข้อมูล เพ่ือลดการ
ทำงานซ้ำซ้อน และให้ได้ระบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
มากที่สุด 

− การขาดระบบช่วยสนับสนุนการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ระบบเดียวกัน กระจายอยู่หลาย
สถานที่ เพ่ือติดตามสถานะการดำเนินงานที่ต่อเนื่องกัน   

− กระบวนงานที่ต่อเนื่องล่าช้า เนื่องจากต้องรอกระบวนงาน
ภายนอกให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะลงข้อมูลในระบบได้ เช่น  
การจะนำเข้าข้อมูลการก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้ ต้องอนุมัติ
การก่อสร้างซึ่งอาจใช้เวลานาน  
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2. สาเหตุของปัญหาด้านข้อมูล 

− หากระบบทำงานช้า ทำให้ต้องใช้เวลานานในการนำเข้า
ข้อมูลประกอบกับถ้าบุคลากรมีภารกิจอ่ืนอีกมาก อาจทำ
ให้งานนำเข้าข้อมูลค้างสะสม ข้อมูลไม่ทันสมัย 

− การขาดแคลนบุคลากรในการตรวจสอบและปรับปรุง
คุณภาพข้อมูลอยู่เป็นงานประจำ ทำให้เกิดการสะสมข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง ทิ้งไว้นาน ทำให้แก้ไขปรับปรุงยุ่งยากข้ึน 

− คุณภาพของการบริการจากหน่วยสนับสนุนให้คำปรึกษา/
ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ ในการนำเข้าข้อมูล/แก้ไขปัญหา
ด้านข้อมูล จะช่วยให้นำเข้าข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น 

− ปัญหาการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากอย่างรีบเร่งเมื่อเริ่มใช้
งานระบบ มีผลต่อคุณภาพข้อมูล 

3. สาเหตุของปัญหาด้านบุคลากร 

− ขาดการประเมินองค์ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และจำแนก
เป็นกลุ่มบุคลากรทีส่ามารถปรับปรุงสมรรถนะได้ และกลุ่ม
ทีไ่ม่สามารถปรับปรุงได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

− ขาดมาตรฐานการถ่ายทอดงานระดับองค์กรจากบุคลากร
เก่าให้บุคลากรใหม่ ซึ่งจำเป็นมากสำหรับการใช้ระบบ GIS 
ซึ่งมีความซับซ้อน 

− บุคลากรไม่พอเพียง และบุคลากรบางส่วนยังมีความเห็นว่า
งานนำเข้าข้อมูลในระบบ GIS เป็นงานรอง ไม่ใช่งานหลัก 
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− ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรทีมีต่อการใช้งานระบบ 
โดยเฉพาะระบบที่เรียนรู้การใช้งานยาก  

4. สาเหตุของปัญหาด้านเทคโนโลยีสนับสนุน 

− ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอเพียง 

− เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบมีสมรรถนะไม่
เหมาะสมต่อภารกิจ 

− ระบบตอบสนองการทำงานได้ช้า ทำให้การนำเข้าข้อมูล
ในระบบช้า  

− ความพอเพียงของคอมพิวเตอร์พกพาและเครื่องมือวัด
พิกัด GPS ที่มีคุณภาพ 

5. สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพระบบ  

− ขาดการปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก 

− ประสิทธิภาพระบบไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมเพรียง
กันได้จำนวนมาก ทำให้การตอบสนองช้า 

− ลิขสิทธิ์ในการใช้ระบบไม่พอเพียง 

− การขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือออกแบบระบบ รวมทั้งขาดช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบ ให้ตรงและทันกาลตามความ
ต้องการผู้ใช้ 
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6. สาเหตุของปัญหาด้านนโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

− ขาดกฎระเบียบรองรับการกำหนดบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ ทั้ง
การนำเข้าและการใช้งานข้อมูล รวมทั้งการดูแลรักษา
ระบบ พร้อมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณ ์ 

− การกำหนด KPI ในด้านต่างๆ ต้องบูรณาการเพ่ือไม่ให้
บุคลากรต้องปฏิบัติมากเกินไปหรือซ้ำซ้อน โดยควรเน้นที่
คุณภาพมากกว่าปริมาณข้อมูล ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องดำเนินการ
มากกว่าการกำหนดเพียงปริมาณ 

− ขาดการบริหารจัดการในภาพรวม ตามปกติระบบ
สารสนเทศในองค์กรจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ แม้จะไม่ได้
เชื่อมโยงกันโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการประสานงาน
กันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเพ่ือรับฟังความความคิด
เห็นอย่างกว้างขวางในการพัฒนาระบบ ป้องกันการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ซ้ำซ้อนกัน และส่งเสริมการบูรณาการกันอย่าง
สมบูรณ์ 

นอกจากการศึกษาเชิงคุณภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เรายังได้
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยสร้างโมเดลเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในหน่วยงานย่อยของกฟภ. 
และเพ่ือวัดระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยต่อคุณภาพข้อมูล โดย
รวบรวมข้อมูลออนไลน์จากผู้ใช้ระบบ GIS ภายในหน่วยงานต่างๆ ของ 
กฟภ. รวม 254 หน่วยงาน  
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โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือศึกษาเชิงปริมาณในบริบทของการใช้
งาน GIS ในภาคสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า ได้แก่  

1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อคุณภาพข้อมูล  

2) คุณภาพของระบบ  

3) การบริหารจัดการกระบวนงาน  

4) การสนับสนุนการใช้งานระบบ  

5) การอบรมผู้ใช้ระบบ  

ผลการวิ เคราะห์ สมการโครงสร้าง  (Structural Equation 
Modeling) พบว่าปัจจัยด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อคุณภาพ
ข้อมูล คุณภาพของระบบ และการสนับสนุนการใช้งานระบบ  มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพข้อมูลทั้ง 2 ด้าน คือความถูกต้องและ
ความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีนัยสำคัญ  

ส่วนปัจจัยการบริหารจัดการกระบวนงานนั้น มีผลกระทบเชิง
บวกต่อความถูกต้องของข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญอย่างเดียว ไม่มีผลต่อ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทั้ง 2 
ด้านมีปัจจัยเดียวคือ การอบรมผู้ใช้ระบบ  

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าหากกฟภ.ต้องการปรับปรุงคุณภาพ
ข้อมูลให้ดีขึ้นควรมุ่งพัฒนาปัจจัยใดเป็นสำคัญ โดยแบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบทางสถิติด้านความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือ (แสดงในภาคผนวก ก) ดังนั้นหน่วยงานอ่ืนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เพ่ือทดสอบผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ 
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6. ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล   
เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านต่างๆ ขององค์กรแล้ว การ

ดำเนินการต่อไป คือการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้มีระดับสูงขึ้น 
โดยการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่พบว่าเป็นสาเหตุของปัญหา ดัง
สรุปได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านสามารถพิจารณาดำเนินการในหัวข้อที่พบว่า
เป็นสาเหตุของปัญหาการด้านคุณภาพข้อมูล 

6.1 การจัดตั้งหน่วยงานการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล 

ในการบริหารจัดการผลิตสารสนเทศ ที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก
ในองค์กร จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมด้วยกฎระเบียบรองรับ มีการจัดสรรบุคลากรและ
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยมีบทบาทหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
(กรอบแนวทางการจัดการคุณภาพข้อมูลแสดงในรูปที่ 19) 

 การประสานงาน บทบาทท่ีสำคัญคือการทำหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงาน/บุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากระบบ  ที่
อาจมีจำนวนมาก โดยประสานงานเพื่อให้การผลิตสารสนเทศมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่อาจ
มี ทั้งด้านกระบวนงาน ข้อมูล บุคลากร และเทคโนโลยี นอกจากนั้นยัง
มีบทบาทในการประสานงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ใน
องค์กร เพ่ือให้ระบบทำงานสอดคล้องกัน ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ลดการผลิตสารสนเทศซ้ำซ้อน รวมทั้งศึกษาความต้องการในการบูรณา
การระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กรอย่างไร้รอยต่อ  
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รูปที่ 19 กรอบแนวทางการจัดการคุณภาพข้อมูล 

 การร่างกฎระเบียบ การดำเนินการผลิตภูมิสารสนเทศระบบ
ไฟฟ้าอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทั่วทั้งองค์กร ดังนั้นจำเป็นต้องมี
การกำหนดบทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน โดยมีกฎระเบียบ
ครอบคลุมทุกฝ่ายที่ใช้งาน/รับผิดชอบระบบ  เพ่ือให้มีการดำเนินงาน
ตามกฎเกณ ์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การศึกษาสภาพแวดล้อมของระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร กระบวนงาน เทคโนโลยีระบบ กฎระเบียบ และข้อมูล เพ่ือ
ศึกษาปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมี เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งได้อธิบายในบทที่ผ่านมาแล้วนั้น ภารกิจนี้ต้องดำเนินการเชิงรุกอย่าง

การจัดการคุณภาพข้อมูล

สภาพแวดล้อมข้อมูล

การตรวจวัด
คุณภาพข้อมลู

การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อ

องค์กร

           
             

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมข้อมูล  ปัญหา อุปสรรค 

กา
รสื่

อส
าร

รายละเอียด
ข้อมูล

กระบวนงาน 
การไหลของ

ข้อมูล
ผู้ที่เกีย่วข้อง

เทคโนโลยี
ที่ใช้

โครงสร้าง
องค์กรและ
กฎระเบียบ

คณ
ะท

 าง
าน

แพลตฟอร์มส าหรับจัดการคุณภาพข้อมูล

 การปรับปรุง

คุณภาพข้อมูล 
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ต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อมขององค์กรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น 
สถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มากจากที่บ้านมากขึ้น 
จำเป็นต้องศึกษาความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปด้วย และตอบสนอง
ให้รวดเร็ว 

 การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล หัวใจสำคัญของการบริหาร
จัดการคุณภาพ คือการตรวจวัดคุณภาพข้อมูลเป็นประจำ เพ่ือติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ หากพบปัญหาจะได้วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้ทันเวลา 

 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์กร  เมื่อทราบปัญหาด้าน
คุณภาพข้อมูลแล้ว จำเป็นต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการแก้ไขปรับปรุง  

 การดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ควรมีการ
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพ จึงต้องมี
ผู้รับผิดชอบพัฒนาโครงการ และจัดหางบประมาณสนับสนุน 

• โครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล จำเป็นต้องมี
ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริม กำกับ
ดูแล กำหนดทิศทาง การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล พร้อมทั้งมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากระบบ โดยประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นนักวิชาการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านเทคนิค ผู้จัดการข้อมูล ผู้จัดการ
การผลิต ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศจำนวนหนึ่ง และผู้ดูแลระบบ 
(ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์)  
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โดยคณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการคุณภาพข้อมูลทั้งองค์กร และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามกรอบ  

 นอกจากนั้นจะต้องมีหน่วยงานรับหน้าที่ปฏิบัติการด้านบริหาร
จัดการคุณภาพข้อมูล ซึ่งรับสนองนโยบายของผู้บริหารและ
คณะกรรมการฯ ทำให้เกิดปฎิบัติตามกรอบฯ ทั้งองค์กร ควบคุมให้มี
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกำหนดวิธีการตรวจวัดคุณภาพ 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และนำเสนอโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา  

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการคุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย
ผู้จัดการ และหัวหน้างานด้านเทคนิค หัวหน้างานด้านควบคุมคุณภาพ
ข้อมูล และหัวหน้างานด้านข้อมูล ซ่ึงอาจมีหลายคนเพ่ือรับผิดชอบ
ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านข้อมูลสายส่ง ด้านข้อมูลสายจำหน่าย ด้าน
ข้อมูลระบบเครือข่าย เป็นต้น 

รายละเอียดตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งประยุกต์จาก Boris Otto [19] แสดงในรูปที่ 20  
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รูปที่ 20 โครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล  

ที่มา ประยุกต์จาก Boris Otto [19] 

คณะกรรมการคุณภาพข้อมูล
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารจัดการคุณภาพข้อมูล

หัวหน้างานด้าน
ด้านเทคนิค

สนับสนนุงบประมาณ ส่งเสริม 
ก ากับดูแล ก าหนดทิศทาง การ
บริหารจัดการคณุภาพข้อมลู

ก าหนดกรอบแนวทาง
การบริหารจัดการคณุภาพขอ้มูล
ทั้งองค์กร และควบคุมการ
ด าเนินงาน

ท าให้เกิดปฎิบัติตามกรอบฯทั้ง
องค์กร และควบคุมให้มีการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบ รวมทั้งก าหนด
วิธีการตรวจวัดคณุภาพ น าเสนอ
โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

จัดท ารายละเอียดขอ้มูลทีจ่ดัเก็บในระบบ 
ชนิดข้อมลู รวมทั้งรายละเอียดของ source data ที่
น าเข้ามาในระบบ การไหลเวียนข้อมลูระหว่างระบบ
สารสนเทศในองค์กร

หัวหน้างานด้าน
ข้อมูล....

หัวหน้างานควบคุม
คุณภาพข้อมูล

จัดท ารายละเอียดมาตรฐานคุณภาพ
ข้อมลูระดับองคก์ร กฎระเบียบ และ
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลด้าน.....ที่
รับผิดชอบ

ศึกษาสภาพแวดลอ้ม ตรวจวัดระดับ
คุณภาพข้อมลู และสื่อสารกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจ/รับฟงัความ
คิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
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6.2 แพลตฟอร์มสื่อสารการจัดการคุณภาพข้อมูล  

 การเผยแพร่ข้อมูล พัฒนาเวบไซต์ศูนย์กลางสำหรับเผยแพร่
ข่าวสารแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ 
รายละเอียดฟังก์ชันการทำงาน คู่มือการทำงานของระบบ เทคโนโลยี
ของระบบ ผลการตรวจวัดคุณภาพข้อมูล ผลการวิเคราะห์ต่างๆ  

 ศูนย์กลางระบบสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคการใช้งานระบบ ตอบคำถาม 
(Helpdesk) และรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาสารสนเทศจาก
ผู้ใช้ระบบได้ตลอดเวลา รวมทั้งสำรวจคุณภาพข้อมูล และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเป็นประจำ  

6.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งในบริบทที่มีระบบสารสนเทศที่มีความ
ซับซ้อน และมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก  

 การอบรมการใช้ระบบ การบริหารจัดการให้บุคลากรจำนวน
มากร่วมกันผลิตสารสนเทศอย่างมีคุณภาพนั้น จำเป็นยิ่งที่ต้องให้
ความรู้และทักษะแก่บุคลากรทุกระดับอย่างพอเพียง และต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกรณีบุคลากรมารับตำแหน่งใหม่ควรอบรมก่อนเริ่มต้นทำงาน 
นอกจากนั้นอาจสร้างวิดีโอสอนการใช้งาน/แก้ไขปัญหา เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางสื่อโซเชี่ยล 

 การให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณภาพข้อมูล บุคลากร
จำเป็นต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ระบบ ต้องสร้างความเข้าใจใน
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เป้าหมายองค์กร ความสำคัญ/ประโยชน์ของข้อมูล ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล กระบวนงาน และการไหลเวียนของข้อมูลทั้งระบบ โดยให้
ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
ครอบคลุมไม่เพียงแต่ประวัติบุคลากร และพ้ืนฐานการศึกษา ควรมีการ
จัดเก็บหลักสูตรการอบรม และประวัติการเข้ารับอบรมด้านต่างๆ เพ่ือ
ตรวจสอบติดตาม ประเมินทักษะและความรู้ความเข้าใจตลอดเวลา 
เนื่องจากบุคลากรมีการเลื่อนขั้น โยกย้าย และเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
เป็นประจำ ดังนั้นจึงต้องเฝ้าติดตามให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ทุกระดับ
ให้ทันกาล  

 การมุ่งเน้นรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ความคิดเห็น
จากบุคลากรที่ใช้งานระบบ มีประโยชน์ในการปรับปรุงระบบให้
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้สูงสุด รวมทั้งการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากการสำรวจความเห็นด้านการ
ปรับปรุงระบบ ปัญหาอุปสรรค และระดับคุณภาพข้อมูลจากบุคลากร
เป็นประจำแล้ว ควรมีการดำเนินการในรูปแบบการสัมมนาประจำปี ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้นำเข้าข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล ผู้จัดการข้อมูล และ
ผู้จัดการระบบ ได้แสดงความคิดเห็น และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการ
ใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้
ข้อมูล ทั้งนี้ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการดังกล่าวตามท่ีเสนอแนะในข้อ 6.2 
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 การสร้างกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลร่วมกัน (Community of 
Interest) เพ่ือสร้างสังคมของบุคลากรที่ใช้ระบบในฟังก์ชันเดียวกัน 
หรือมีกระบวนงานต่อเนื่องกัน ให้กลุ่มบุคลากรเหล่านี้มีการแบ่งปัน
ความรู้ในการใช้งานระบบ หรือปรึกษาหารือกันได้  เป็นการแบ่งเบา
ภาระของหน่วยงานสนับสนุน  

6.4 การบริหารจัดการคุณภาพอุปกรณ์  
เช่นเดียวกับการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ที่

นอกจากการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว เราต้องบริหารจัดการ
เครื่องมือที่ใช้ผลิตสารสนเทศให้ใช้งานอย่างได้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 
ซึ่งกรณีนี้ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ โปรแกรมประยุกต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(แม่ข่ายและลูกข่าย) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องมือวัดพิกัด คอมพิวเตอร์สำหรับใช้เวลาปฏิบัติงานนอก
สถานที่ โดยมีโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว  

โดยกรณีเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น กฟภ. ควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมาก โดยไม่
เพียงแต่เก็บทะเบียนประวัติ ควรเฝ้าสังเกตุคุณภาพ/อายุการใช้งาน 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวางแผนเชิงรุกในการบำรุงรักษา/
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ดี ให้สามารถรองรับการใช้งานระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา  
  



66 

7. ข้ันตอนที่ 5 การสื่อสารการดำเนินงานและผลลัพธ์   
ทุกขั้นตอนการทำงานจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งข้ันตอนการสื่อสารมี การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร 
วางแผนการสื่อสาร จัดเตรียมเอกสาร และสื่อสารอย่างต่อเนื่องดังนี้  

7.1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร 
 กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จะต้ องสื่ อสารประกอบด้ วย  ผู้ ที่ จั ดสรร
งบประมาณให้แก่โครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จะปรับปรุง เช่น ผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนงานที่ผลิตข้อมูลนี้ ผู้ใช้ข้อมูลประกอบการทำงาน 
และผู้จัดการข้อมูล นอกจากนั้นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ในการพัฒนา
โครงการ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

7.2  การวางแผนการสื่อสาร 
 วางแผนการสื่อสารโดยระบุเวลาที่ต้องสื่อสาร ช่องทาง และผู้ที่
จะต้องสื่อสาร ดังแสดงในตารางที่ 19  
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ตารางที่ 19 การวางแผนการสื่อสาร 
ผู้รับสาร ข้อความที่

จะสื่อสาร 
เวลาสื่อสาร ช่องทาง ผู้ผลิตสาร ผู้ส่งสาร การเตรียม

สื่อสาร 
วันที่จะ
สื่อสาร 

วันที่สิ้นสุด สถานะการ
สื่อสาร 

  เช่น ก่อน
เร่ิมโครงการ 

โดยตรง       เร่ิมต้น 
สำเร็จ 

  ทุกไตรมาส อีเมล์  
เวบไซต์ 

      

          

          

          

          

          

ที่มา: McGilvray [10] 
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7.3  การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร 
 เนื้อหาที่เราจะสื่อสารจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นกับเวลาและช่องทาง
ในการสื่อสาร หากมีเวลามาก เช่น ประชุม 3 ชั่วโมง เราสามารถ
สื่อสารลงในรายละเอียดของโครงการได้อย่างเต็มที่ เช่น มีรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการ ความลำคัญของโครงการต่อองค์กร เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้รับสารเห็นชอบกับโครงการที่พัฒนา 
 กรณีที่มี เวลาน้อยลงมา เช่น 30 นาที ก็ควรเน้นเนื้อหาของ
ผลกระทบของคุณภาพข้อมูล ผลตอบแทนต่อการลงทุน เพ่ือให้เห็น
ความสำคัญของคุณภาพข้อมูล เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของข้อมูลที่จะปรับปรุง 
 กรณีมีเวลาน้อยกว่า 5 นาที ควรสื่อสารถึงสถานะความก้าวหน้า
ของโครงการ งบประมาณที่ได้รับ และประโยชน์ของโครงการ เพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนในโครงการ 

7.4  การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
การสื่อสารต้องดำเนินการตลอดการดำเนินโครงการ และ

สามารถปรับแผนการสื่อสารได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

7.5 เครื่องมือในการสื่อสาร 

ในยุดิจิทัล เราจำเป็นต้องนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกขั้นตอนการดำเนินงานเราจะต้องบันทึกผล
การดำเนินงานไว้บนแพล็ตฟอร์มดิจิทัลที่ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้
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สะดวก เช่น เวบไซต์ นอกจากนั้นแผนการสื่อสารต่างๆ ควรเผยแพร่
ล่วงหน้าไว้บนเวบด้วย  

เพ่ือให้การสื่อสารเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้
ข้อมูลร่วมกัน (Community of Interest) เพ่ือให้สมาชิกสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ใช้งานระบบ/ข้อมูลเดียวกัน เป็นช่องทางใน
การสอบถามข้อมูลต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการข้อมูล โดยมี
แพล็ตฟอร์มสื่อสารดิจิทัลรองรับ เช่น ในรูปแบบ Blogs 



70 

บรรณานุกรม 

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “คู่มือการจัดทำ
มาตรฐานเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ” 
กรุงเทพ, 2553. 

2. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พุทธศักราช 2562. (2562, 22 พฤษภาคม). ราชกิจจา
นุเบกษา. หน้า 57-66.  

3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์. “ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564”, กรุงเทพ, สิงหาคม 2560.  

4. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์. “การกำกับดูแลข้อมูล (Data 
Governance Framework ,” ฉบับที่ 1, กรุงเทพ, 2561. 

5. Ballou, D., Wang, R., Pazer, H. & Tayi, G. “Modeling 
information manufacturing systems to determine 
information product quality,” Management Science, 
44(4), p.462-484, 1998.  

6. DelaCruz, P. E. Rosa, "Data quality management for 
electric utilities: essential data smart principles for 
managing your critical assets," DNV GL, Norway, 2016.  

7. Huang, K. T., Lee, Y. W. & R. Y. Wang, Quality 
Information and Knowledge. Upper Saddle River, NJ, 
USA: Prentice Hall PTR, 1999. 



71 

8. Lewis, B., Templeton, G. & Byrd, T., “A methodology for 
construct development in mis research,” European 
Journal of Information Systems, 14(4), p. 388-400, 2005. 

9. Loshin, David, “Enterprise Knowledge Management: 
The Data Quality Approach,” Morgan Kaufmann, MA, 
2001.  

10. McGilvray, Danette, “Executing Data Quality Projects: 
Ten Steps to Quality Data and Trusted Information,” 
Morgan Kaufmann, MA, 2008. 

11. Mulasastra, I. "The Impact of Information Quality 
Management: An Empirical Study of Thailand’s 
Healthcare Sector", PhD. Thesis, School of 
Management, Asian Institute of Technology, December, 
2016. 

12. Pipino, L., Lee, Y. & Wang, R. “Data quality 
assessment,” Communications of the ACM, 45(4), p.211 
– 218, 2002. 

13. Redman, T., "The impact of poor Data quality on the 
typical enterprise," Communication of the ACM, vol. 41, 
p. 4, 1998. 

14. Strong, D., Lee, Y. & Wang, R. “Data quality in context,” 
Communications of the ACM, 40(5), p.103-110, 1997.  



72 

15. Wang, R. “A product perspective on total data quality 
management,” Communications of the ACM, 41(2), 
p.58-65, 1998. 

16. Wang, R. & Strong, D. “Beyond accuracy: What data 
quality means to data consumers,” Journal of 
Management Information Systems, 12(4), p. 5-33, 1996. 

17. Wang, R. Y., Lee, Y. W., Pipino, L. L., & Strong, D. M. 
“Manage your information as a  product”, Sloan 
Management Review, p.95-105, 1998. 

18. Strong, D., Lee, Y. & Wang, R. “Data quality in context”, 
Communications of the ACM, 40(5), p.103-110, 1997.   

19. Boris Otto. “Data Quality Management: Framework and 
Approach for Data Governance”, The 5th German 
Information Quality Management Conference, Bad 
Soden, November 22, 2007. 



73 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลในระบบ GIS 

ก1 แบบสอบถามคุณภาพข้อมูลในระบบ GIS 

คุณภาพข้อมูลในระบบ GIS   เช่น รายงาน หรือขอ้มูลที่สืนค้นได้ ไม่มี/ 

น้อยที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก 

ที่สุด 
ความถูกต้องของขอ้มูลแผนที่ระบบไฟฟา้ 

1 ข้อมูลพิกัดติดตั้งอุปกรณ์มีความ 'ถูกต้องแม่นยำ' 1 2 3 4 5 

2 ข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์มีความ 'ถกูต้องในระดับที่รับได้' เมื่อเทียบกับอปุกรณ์
ใกล้เคียง 

1 2 3 4 5 

3 ข้อมูลคุณลักษณะของอุปกรณ์มีความ 'ถูกต้อง' 1 2 3 4 5 

4 สถานะการทำงานของอุปกรณ์มีความ 'ถูกต้อง' 1 2 3 4 5 

ความถูกต้องของขอ้มูลแผนที่ระบบไฟฟา้ 

1 GIS มีข้อมูลระบบไฟฟ้าทั้งหมด 'ที่จำเปน็' ต้องใช้ 1 2 3 4 5 

2 GIS จัดเก็บข้อมูลระบบไฟฟ้า 'ครบถว้น' สมบูรณ์ 1 2 3 4 5 

3 GIS จัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 'ครบถ้วน' สมบูรณ์ 1 2 3 4 5 
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ก2 แบบสอบถามปัจจัยที่มผีลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลในระบบ GIS 

การบริหารจัดการกระบวนงาน (Process Management) 
ไม่มี/ 

น้อยที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 

1 บุคลากรเข้าใจกระบวนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS 1 2 3 4 5 

2 บุคลากรปฏิบัติตามกระบวนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS 1 2 3 4 5 

3 ความสอดคล้องของกระบวนงานดา้น GIS ระหวา่ง กฟข. กฟฟ. และส่วนกลาง 1 2 3 4 5 

4 คู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS มพีร้อมใช ้ 1 2 3 4 5 

5 คู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS มีความชัดเจน 1 2 3 4 5 

คุณภาพระบบ (System Quality) 

1 ระบบ GIS ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ เช่น ไม่ติดขัด หรือขัดข้อง 1 2 3 4 5 

2 ระบบ GIS ตอบสนองการทำงานได้อยา่งรวดเร็ว เช่น การสืบค้น/บันทึกขอ้มูล 1 2 3 4 5 

3 การเข้าใช้ระบบ GIS เป็นไปอย่างรวดเรว็ เช่น การ log-in เข้าใช้ระบบ 1 2 3 4 5 

การสนับสนุนการใช้งานระบบ (System Support) 

1 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้ระบบ GIS  'มทีักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบ GIS' ทีจ่ำเป็นในการให้บริการ 1 2 3 4 5 

2 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้ระบบ GIS  'มทีักษะและความรู้ด้านระบบไฟฟ้า' ที่จำเป็นในการให้บริการ 1 2 3 4 5 

3 หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ GIS  'พร้อมให้บริการช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อแกไ้ขปัญหาด้านคุณภาพ
ข้อมูล' เช่น วธิีการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด และวธิีการป้อนข้อมูลที่ถกูต้อง 

1 2 3 4 5 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Top Management Commitment) 
ไม่มี/ 

น้อยที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 

1 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 'ส่งเสริมบุคลากร' ให้มีส่วนรว่มในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลใน GIS 
อย่างจริงจัง 

1 2 3 4 5 

2 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 'จัดสรรทรัพยากร' ที่จำเป็น (เช่น บุคลากร งบประมาณ) เพื่อใหก้าร
ทำ 'กิจกรรมด้านคุณภาพข้อมูล GIS' มปีระสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูล การฝ กอบรมฯ 

1 2 3 4 5 

3 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมกีาร 'พดูถึง' เร่ืองความสำคัญของคุณภาพข้อมลู GIS อยู่บอ่ยครั้งเมื่อ
มีการประชุมใหญ่ในหนว่ยงาน 

1 2 3 4 5 

4 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 'เป็นผู้นำ' ในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 1 2 3 4 5 

การอบรม (Training) 
     

1 หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการ 'ประเมินความต้องการในการฝ กอบรม' ของผู้ใช้ระบบ GIS ในหน่วยงาน
ท่านเสมอ 

1 2 3 4 5 

2 ความต่อเนื่องของการฝ กอบรม 1 2 3 4 5 

3 ความพอเพยีงของการจัดฝ กอบรมแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบ GIS อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 2 3 4 5 

4 ประสิทธิภาพการจัดฝ กอบรมการใช้ระบบ GIS แก่ผู้ใช้งานในหนว่ยงานทา่น 1 2 3 4 5 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการศึกษาสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ชื่อหน่วยงานที่สงักัด............................................ 
ตำแหน่ง............................................................... 
กรุณาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานระบบ ทีท่่านคิดวา่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป 
(คำถามปลายเปดิ) 
1. ด้านกระบวนงาน  
 เช่น กระบวนงานต่อเนื่อง แต่ผูป้ฏิบัติไมท่ำตามกระบวนงานทีก่ำหนด 

2. ด้านข้อมูล 
เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

3. ด้านบุคลากร 
เช่น บุคลากรไม่พอเพียง และขาดความชำนาญในการใช้ระบบ มีอัตรา
ว่างแต่ไมส่ามารถสรรหาบุคลากรเพิ่มได้  

4. ด้านเทคโนโลยีสนบัสนุน 
เช่น ระบบเครือข่ายตอบสนองการทำงานได้ชา้  ต้องการอุปกรณ์ 
tablet และเครื่องมือวัดพิกัด GPS ที่มีคุณภาพ 

5. ด้านคุณภาพระบบ  
เช่น หน้าจอโปรแกรมใช้งานยาก ไม่มีการแยกเมนูสำหรับแต่ละงาน/
แผนก 

6. ด้านนโยบาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เช่น ขาดกฎระเบียบที่กำหนดบทบาทผู้รับผดิชอบในการบริหารจัดการ
คุณภาพข้อมูล การกำหนด KPI  


