แบบสอบถามสาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถำม
หน่วยงำน/กระทรวง/กรม/บริษัท
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม
เรำเรียนขอเวลำท่ำนเล็กน้อยในกำรตอบแบบสอบถำมชุดนี้ ขอให้มั่นใจว่ำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ท่ำนตอบลงในแบบสอบถำมนี้จะถูกเก็บเป็น
ควำมลับ กำรศึกษำนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยทีมผู้จัดทำในกำรบ่งชี้ยุทธศำสตร์ในปัจจุบันและอนำคตที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลของท่ำน
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนปัจจุบันของท่ำน ตำมหัวข้อดังต่อไปนี้
โปรดระบุ
Q1. ประเด็นควำมท้ำทำยหลักๆ ที่ หน่วยงำนของท่ำนกำลังเผชิญใน

ด้ำนศูนย์ข้อมูล

Q2. มิติกำรพัฒนำปรับปรุงหลักๆ ที่ทำ่ นมองว่ำสำคัญ ณ เวลำนี้

Q3. หน่วยงำนของท่ำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม

ทุกๆ ปีในกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรของท่ำนหรือไม่
Q4. หน่วยงำนของท่ำนมีทรัพยำกรบุคคลเพียงพอที่จะบริหำรกำร

ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่ มีประเด็นควำมท้ำทำย
อะไรบ้ำง

ส่วนที่ 2: สถานะปัจจุบนั ของหน่วยงานท่านในภาพรวม
โปรดเลือกคาตอบ
Q5. ท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนของท่ำนบริหำรจัดกำรแอปพลิเคชันที่ต้องใช้

ข้อมูลควำมปลอดภัยสูง (high security data) ได้อย่ำงเหมำะสม
หรือไม่





เหมำะสมแน่นอน

เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำหรือไม่
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อำจมีปัญหำด้ำนควำม
ปลอดภัยเล็กน้อย

โปรดระบุ______________________________________


Q6. ท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนของท่ำนใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรด้ำน

ไม่เหมำะสม





คุ้มค่ำแน่นอน

ไม่คุ้มค่ำ



น่ำจะคุ้มค่ำ

โปรดระบุ______________________________________

จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด


Own DC
Q7. ในปัจจุบัน ท่ำนเก็บข้อมูลของหน่วยงำนในรูปแบบใด


rd

3 Party


rd

3 Party Cloud


G-Cloud



ไม่ทรำบ

Colocation

ท่ำนชอบรูปแบบใดที่สุดและเพรำะเหตุใด
___________________________________________

ส่วนที่ 3: ทิศทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสาหรับอนาคต
Q8. ท่ำนคิดว่ำมิติกำรเปลี่ยนแปลงใดเป็นประเด็นสำคัญในภำพรวมของศูนย์ข้อมูลภำครัฐในประเทศไทย

ในคอลัมน์ที่ 2 โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนคิดว่ำมิติกำรเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญ และ โปรดตอบ “ไม่” หำกคิดว่ำไม่สำคัญ
ในคอลัมน์ที่ 3 โปรดให้คะแนนควำมสำคัญในมิติที่ท่ำนเลือกตอบว่ำ “ใช่” ดังนี้ (1 – สำคัญน้อยมำก และ 5 – สำคัญมำก)
มิติกำรเปลี่ยนแปลง
สำคัญ
โปรดให้คะแนน (1 ถึง 5) - โปรดอธิบำยเหตุผลควำมสำคัญ
(ใช่/ไม่)
จำก ต่ำ ไป สูง
กำรใช้มำตรฐำนและกรอบทำงำนที่เป็นแบบแผนเดียวกัน
กำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำน
ศูนย์ข้อมูลกลำงรองรับกำรให้บริกำรหลำยหน่วยงำน
กำรต่อรองค่ำใช้บริกำรระหว่ำงภำครัฐและผู้ให้บริกำร
ภำยนอก
ภำครัฐให้บริกำร Cloud/Colocation คุณภำพสูง
ภำครัฐให้กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
กำรให้ควำมสำคัญในกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำน
เพิ่มประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรเชื่อมต่อและกำร
สื่อสำรข้อมูล (Stronger connectivity infrastructure)
กำรสนับสนุนและกำรพัฒนำทักษะและควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรมนุษย์ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
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หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ใช้ ป ระโยชน์ จ ำกโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันมำกขึ้น (higher utilization of
IT infrastructure)

คำถำมส่วนต่อไปเกี่ยวข้องกับ โมเดลกำรดำเนินงำนในอนำคต 6 ประเภท
หน่วยงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภายในหน่วยงาน โมเดลนี้ครอบคลุมตั้งแต่ห้องเครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กไปจนถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
รวมถึงบางหน่วยงานที่ใช้ศูนย์ข้อมูลของตนร่วมกับศูนย์ข้อมูลอื่น

(A) Agency Own DC:

(B) Ministry level DC:

ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ กระทรวง

เดียวกัน
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์ข้อมูล รองรับหลายหน่วยงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหลากหลายกระทรวงและ
หน่วยงาน ครอบคลุมถึงหน่วยงานอิสระ

(C) Cross-Agency DC:

(D) 3rd Party Colocation/Physical Hosting: จัดเก็บเครื่องแม่ข่ายไว้กับหน่วยงานภายนอกหรือผู้ให้บริการภาคเอกชนดูแล
(E) 3rd Party Services (Cloud, IaaS, SaaS, PaaS):

จัดเก็บข้อมูลไว้กับหน่วยงานภายนอกหรือผู้ให้บริการภาคเอกชน โดยใช้เทคโนโลยี

Cloud Computing
(F) G-Services (Cloud, IaaS, SaaS, PaaS and Colocation):

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่สามารถให้บริการในลักษณะเดียวกั บบริการ

ของหน่วยงานภายนอกแบบครบวงจรและให้บริการในระดับประเทศ

จำกมุมมองในอนำคตของท่ำน ตำมโมเดลกำรดำเนินงำนทั้ง 6 ประเภท ท่ำนคิดว่ำ ศักยภาพในการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Cyber Security) ของแต่ละประเภทควรอยู่ในระดับใด
Q9.

1

2

3

4

5

ไม่จำเป็นต้องพิจำรณำ

ต่ำ

ปำนกลำง

สูง

สูงมำก

(A)

Agency DC











(B)

Ministry DC











(C)

Cross Agency DC











(D)

3 party colocation











rd

rd

(E)

3 party services











(F)

G-Services
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Q10. จำกมุมมองในอนำคตของท่ำน

ประเภทควรอยู่ในระดับใด

ตำมโมเดลกำรดำเนินงำนทั้ง 6 ประเภท ท่ำนคิดว่ำ ความพร้อมใช้งานและเสถียรภาพ ของแต่ละ
1

2

3

4

5

ไม่จำเป็นต้อง
พิจำรณำ

ต่ำ

ปำนกลำง

สูง

สูงมำก

(A)

Agency DC











(B)

Ministry DC











(C)

Cross Agency DC





















rd

(D)

3 party colocation

(E)

3 party services











(F)

G-Services











rd

Q11. จำกมุมมองในอนำคตของท่ำน

ตำมโมเดลกำรดำเนินงำนทั้ง 6 ประเภท ท่ำนคิดว่ำ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Cost
หรือ OPEX) ของแต่ละประเภทควรอยู่ในระดับใด
คำถำมนี้ต้องกำรทรำบมุมมองของท่ำนว่ำโมเดลใดมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนสูงหรือต่ำกว่ำ เช่น หำกต้องกำรเก็บหรือประมวลผลข้อมูล
10TB ท่ำนคิดว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกันในแต่ละโมเดล จะเป็นอย่ำงไร
1

2

3

4

5

ไม่จำเป็นต้อง
พิจำรณำ

ต่ำ

ปำนกลำง

สูง

สูงมำก

(A)

Agency DC











(B)

Ministry DC











(C)

Cross Agency DC





















rd

(D)

3 party colocation

(E)

3 party services











(F)

G-Services











rd
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Q12. จำกมุมมองในอนำคตของท่ำน

ตำมโมเดลกำรดำเนินงำนทั้ง 6 ประเภท ท่ำนคิดว่ำ ต้นทุน (Capital Expenditure หรือ CAPEX)
เช่น เพื่อจัดซื้อเครื่องแม่ข่ำย/โครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม เพื่อรองรับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ของแต่ละประเภท
ควรอยู่ในระดับใด
1

2

3

4

5

ไม่จำเป็นต้อง
พิจำรณำ

ต่ำ

ปำนกลำง

สูง

สูงมำก

(A)

Agency DC











(B)

Ministry DC











(C)

Cross Agency DC











(D)

3 party colocation











(E)

3 party services











(F)

G-Services











rd

rd

จำกมุมมองในอนำคตของท่ำน ตำมโมเดลกำรดำเนินงำนทั้ง 6 ประเภท ท่ำนคิดว่ำ ความสามารถในการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อ
รองรับบริการ (Scalability) ของแต่ละประเภทควรอยู่ในระดับใด
Q13.

1

2

3

4

5

ไม่จำเป็นต้อง
พิจำรณำ

ต่ำ

ปำนกลำง

สูง

สูงมำก

(A)

Agency DC











(B)

Ministry DC











(C)

Cross Agency DC











(D)

3 party colocation











rd

rd

(E)

3 party services











(F)

G-Services











5|Page

จัดทำโดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

Q14. จำกมุมมองในอนำคตของท่ำน

ตำมโมเดลกำรดำเนินงำนทั้ง 6 ประเภท ท่ำนคิดว่ำ การใช้ประโยชน์ (Utilization) จากโครงสร้าง
พื้นฐาน (ด้านพื้นที่และโครงสร้างด้าน IT) ของแต่ละประเภทควรอยู่ในระดับใด
1

2

3

4

5

ไม่จำเป็นต้อง
พิจำรณำ

ต่ำ

ปำนกลำง

สูง

สูงมำก

(A)

Agency DC











(B)

Ministry DC











(C)

Cross Agency DC











(D)

3 party colocation











(E)

3 party services











(F)

G-Services











rd

rd

เพื่อสรุปปิดท้ำย โปรดจัดอันดับ 6 โมเดลนี้ท่ำนคิดว่ำโมเดลใดตอบโจทย์ควำมต้องกำรในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล รวมถึงอธิบำย
เหตุผลสนับสนุน (1 – สูงสุด และ 6 – ต่าสุด)
Q15.

โปรดจัดอันดับ 6 โมเดลนี้
ตั้งแต่ 1-6
(A)

Agency DC

(B)

Ministry DC

(C)

Cross Agency DC

(D)

3 party colocation

(E)

3 party services

(F)

G-Services

โปรดอธิบายเหตุผลในการจัดอันดับ
(เหตุผลที่ประเภทนี้ท่านจัดอันดับสูงหรือต่่ากว่า)

rd

rd

-----------------------------จบแบบสอบถำม-ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูล-------------------------
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