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 การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวล�้าได้ผลิตข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่างก้าวกระโดด ความส�าเร็จของ

องค์การชั้นน�าของโลก เช่น Uber, Amazon, Netflix, Rolls-Royce, Google, IBM, Microsoft เป็นต้น 

ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่า ข้อมูลประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก�าลังปฏิวัติวิธีการหรือแนว

ปฏิบัติขององค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างมูลค่าทางการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้

ประโยชน์จากข้อมลูยงัคงประสบกับข้อจ�ากดัทีห่ลากหลาย เช่น ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์

จากข้อมูล การประสบกับข้อมูลท่ีท่วมท้น การจัดการข้อมูล คุณภาพของข้อมูล ศักยภาพของผู้ใช้ข้อมูล 

บริบททีเ่หมาะสม เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการขับเคลือ่นองค์การจงึยงัคงเป็นความท้าทายอย่าง

ยิ่งขององค์การ บทความนี้จึงน�าเสนอถึงกลยุทธ์ในเชิงการบริหาร 9 กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อันเป็นผลมาจากการสังเคราะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เช่น ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ ผลงานวิชาการต่าง ๆ หนังสือ ตลอด

จนผลส�ารวจจากองค์การชัน้น�าระดับโลก กลยทุธ์เหล่านีจ้ะช่วยให้องค์การสามารถอยู่รอดและมคีวามเตบิโต

ในห้วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของมนุษยชาติอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวล�้าได้
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Abstract

 The development of advanced technology has dramatically produced a large 

amount of data. The achievements of the world's leading organizations – such as Uber, 

Amazon, Netflix, Rolls-Royce, Google, IBM, Microsoft, and so on – have shown clearly that 

the data combined with technological progress is revolutionizing the ways or practices of 

organizations in both the public and private sectors in creating competitive value. However,  

data utilization has still faced a variety of limitations, such as knowledge and understanding 

about the use of data, drowning in data, data management, data quality, potentiality of 

data users, data context, and so on. Utilizing the data to drive the organizations is still a 

great challenge for the organizations. This article presents administrative strategies to take 

advantage of the data to make effective decisions and increase competitiveness. These 

nine strategies are the result of integrated synthesis of relevant literature, such as empirical 

researches, academic works, books and survey results from world-class organizations. The 

strategies will help organizations survive and thrive in the transition period of humanity as 

a result of advanced technology development.
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บทน�า

 การก่อตัวขึ้นและการได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีความก้าวล�้า (Disruptive 

Technologies)1 ได้สร้างทั้งโอกาสและความวิตกกังวลต่อองค์การ ต่อบุคคลหนึ่ง ๆ ตลอดจนต่อศาสตร์

ความรูต่้าง ๆ ของมนุษยชาติ เน่ืองจากเทคโนโลยก้ีาวล�า้ท่ีปรากฏข้ึนนีไ้ด้ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่ 

ต่อวิถีการด�าเนินชีวิต วิถีการผลิต วิถีการด�าเนินงานปฏิบัติงาน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบเดิม ๆ ดั่งที่ 

Clayton M. Christensen (1997) ผู้จุดประกายค�าว่า Disruptive Technologies ได้ชี้ว่า ความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยจีะเป็นพายลุกูใหม่ท่ีท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของมนษุยชาต ิหรือปัจจบุนัทีเ่รยีกกนัว่า  

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อันเป็นการปฏิวัติท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีก้าวล�้าต่าง ๆ (Marr, 2017; 

Schwab, 2016) อย่างไรก็ตาม การจะได้รับผลกระทบหรือผลประโยชน์มากหรือน้อยทางใดหรือไม่นั้น  

ขึ้นอยู่กับว่า องค์การ บุคคล และศาสตร์ต่าง ๆ ได้ท�าการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงต้ังแต่แนวความคิด 

หรือกระบวนการคิด จนถึงท�าการปรับตัวในทางปฏิบัติได้ดีหรือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพียงใด ดังค�ากล่าว

ของ Charles Darwin2 ที่ว่า “ส่ิงมีชีวิตที่อยู่รอดหรือยืนยงนั้น ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด  

แต่เป็นผูท้ีป่รบัตัวให้เข้ากบัความเปลีย่นแปลงได้ดท่ีีสดุ” ท�านองเดยีวกบั Stephen Hawking 3 ท่ีได้กล่าวว่า  

ความอัจฉริยะ (Intelligence) คือความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

นั่นเอง

 หวัใจของการเปลีย่นแปลงทีก่�าลงัเกดิข้ึนข้างต้นนัน้ มใิช่เพยีงเป็นเร่ืองของเทคโนโลยก้ีาวล�า้เท่านัน้ 

แต่เป็นข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการปฏิวัติเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคปัจจุบัน (Marr, 2015) 

เทคโนโลยีก้าวล�้าได้ท�าให้เกิดข้อมูลทั้งในฐานะที่เป็นผลผลิต (Marr, 2015; 2017) และในฐานะที่เป็นดั่ง 

เชือ้เพลงิขบัเคลือ่นวถีิชวีติ วถิกีารท�างาน วถีิการเรยีนรู ้ตลอดจนขับเคลือ่นการพฒันาตัวเทคโนโลยีก้าวล�า้เอง 

ให้รุดหน้าต่อไปได้ (Mayer-Schonberger & Cukier, 2013) ค�าว่า ข้อมูล โดยตัวมันเองนั้นไม่ใช่สิ่งใหม่ 

(Esty & Rushing, 2007; Marr, 2017) ย้อนกลับไปก่อนการปรากฏข้ึนของคอมพิวเตอร์และการจัดท�า 

ฐานข้อมูล ข้อมูลได้รับการบันทึกและจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษในลักษณะชุดข้อมูลจ�าแนกส่วน 

หรือหมวดหมู่ เมื่อคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นได้ท�าให้เรามีวิธีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มากข้ึน 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและใช้ข้อมูลได้สะดวกง่ายดายมากข้ึนเพียงแค่ท�าการคลิกเมาส์  

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถเอื้ออ�านวยให้จัดการกับข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก 

คุณค่าของข้อมูลได้อย่างสูงสุดได้ แต่ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ช่วยให้เราสามารถ 

เข้าถงึข้อมลูขนาดใหญ่ทีห่ลากหลายและมากมายมหาศาลทีม่คีวามทนัสมยั สามารถจดัเกบ็ข้อมลูขนาดใหญ่

ในหลายรูปแบบได้  สามารถเช่ือมโยงวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ข้อมูลในยุคนี้

ครอบคลุมต้ังแต่ข้อมูลท่ีบันทึกด้วยกระดาษ ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง ข้อความตัวอักษร ตลอดจนข้อมูล 

ที่เป็นเซนเซอร์ เช่น อุณหภูมิ ภูมิศาสตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทุก ๆ การกระท�าของผู้คนได้สร้างร่อยรอย 

ทางดิจิทัล (Digital Traces) (Marr, 2017) เช่น การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การคลิกเข้าดูข้อมูล การแสดง

ความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ (เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Website, Blog)  
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การซ้ือขายออนไลน์ การส่งอีเมล การถ่ายภาพ การอ่านบทความหรือเอกสารออนไลน์ รวมไปถึงแม้แต ่

การเดินหรือการใช้รถบนท้องถนนที่หากโทรศัพท์มือถือของเราได้มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจน 

การมีกล้องวงจนปิดในบริเวณดังกล่าว กิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินการเหล่านี้เป็นต้น ล้วนเป็นข้อมูลในยุคดิจิทัล

ทั้งสิ้น

 ในเชิงสถติิ ได้มกีารคาดการณ์ว่า จากการพฒันาเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดดในยุคน้ี จะผลติปรมิาณ

ของข้อมูลขึ้นอย่างมหาศาลอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน องค์การ International Data Corporation (2017) 

ได้วิเคราะห์ว่า พื้นที่ของข้อมูลในโลกยุคดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นถึง 163 เซตทาไบตส์ ภายในปี ค.ศ. 2025  

(1 เซตทาไบตส์ (zettabytes) เท่ากับหนึ่งล้านล้านกิกาไบตส์ (trillion gigabytes) เนื่องจากข้อมูลนั้น 

ไม่เคยหยุดนิ่ง เราต่างได้ท�าให้เกิดข้อมูลในทุก ๆ การกระท�า ข้อมูลในยุคดิจิทัลมีการเรียกขานในหลายชื่อ 

เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลแบบเปิด เป็นต้น ซึ่งแม้จะมีการถกเถียงเกี่ยวกับค�านิยามหรือความเหมือนหรือ

ต่างระหว่างกัน แต่คุณลักษณะของข้อมูลใด ๆ ในยุคดิจิทัลสามารถจ�าแนกได้ 5 ประการส�าคัญ ประกอบไป

ด้วย ปริมาณของข้อมูลที่มีจ�านวนมาก ชนิดหรือรูปแบบของข้อมูลที่มากมายหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ของข้อมลู ความไม่ชดัเจนของข้อมลู และคณุค่าของข้อมลู (Marr, 2017) นอกจากนี ้ข้อมลูภาค

รัฐในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า ข้อมูลภาครัฐแบบเปิด ก็ถือว่าเป็นข้อมูลในยุคดิจิทัลเช่นเดียวกันหากข้อมูลภาครัฐ

แบบเปิดน้ันได้อยู่ในดิจทิลัแพลตฟอร์ม โดยคณุลกัษณะของข้อมูลภาครฐัแบบเปิดนัน้ ประกอบไปด้วย ความ

พร้อมและสมบรูณ์ของข้อมลู ความทนัสมยัหรอืความเป็นปัจจบุนัของข้อมลู ข้อมลูทีเ่ครือ่งมอืหรอืเทคโนโลยี

อ่านได้ ข้อมูลที่เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลที่เข้าถึงได้หรือใช้ได้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และข้อมูลที่ไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ (Berners – Lee, 2006; Liu et al., 2011; Maurino 

et al., 2014; Solar et al., 2012; Ubaldi, 2013; World Wide Web Foundation, 2016)

 ข้อมูลในยุคดิจิทัลเหล่านี้ มีพลังและคุณค่ามากกว่าเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (Marr, 2015)  

พลังอิทธิพลของข้อมูลครอบคลุมในเกือบทุก ๆ ด้านของวิถีการด�าเนินชีวิตสมัยใหม่นับตั้งแต่การจับจ่าย 

ซื้อสินค้า การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การดูแลสุขภาพ การเลือกตั้งทางการเมือง ไปจนถึงการส�ารวจ

อวกาศ ขณะที่ในทางการบริหารนั้น ได้ท�าให้แนวคิดการขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล ก่อตัวและปรากฏขึ้น

อย่างเป็นรปูธรรม  ดัง่จะเหน็ได้จากองค์การชัน้น�าระดบัโลก เช่น Uber (ซึง่ได้วเิคราะห์ข้อมลูจากพฤตกิรรม

ของผู้บริโภค ข้อมูลสมาชิกผู้ขับรถยนต์ให้บริการ ข้อมูลการให้คะแนนการบริการของผู้ขับรถยนต์ให้บริการ

และการรับบริการของผู้บริโภคเพื่อน�าเสนอทางเลือกของการบริการที่สอดคล้องกันทั้งประเภทรถยนต ์

ทีจ่ะให้บรกิาร คณุลกัษณะของผูข้บัรถยนต์ และประมาณการค่าใช้จ่ายแก่ผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ยงัท�าการเชือ่มโยง 

เครอืข่ายข้อมลู ณ ปัจจุบนั (ข้อมลูเรียลไทม์) หลายประเภท เช่น ข้อมูลสภาพการจราจร ข้อมลูสภาพอากาศ  

ผลการวิเคราะห์คาดการณ์ระยะเวลาการเดินทาง เป็นต้น เพ่ือเสนอทางเลือกเกี่ยวกับเส้นทางจราจรและ 

ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคด้วย (Marr, 2017; 2015b) Amazon (ซ่ึงใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการซ้ือและ

ประวัติการค้นหาข้อมูลสินค้าของลูกค้าเพื่อแนะน�าสินค้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือ เช่น ลูกค้า 

อาจได้รับการแนะน�าสินค้าขณะที่ก�าลังเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือได้รับการแนะน�าสินค้าทางอีเมล อีกทั้ง 
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ยงัให้ข้อมลูทีเ่ป็นประสบการณ์และความคิดเหน็ของลกูค้าอืน่แก่ลกูค้าท่ีก�าลงัสนใจสนิค้าเพ่ือจูงใจให้ซือ้สนิค้า 

พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่า ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะท�าการซื้อสินค้าใด เพื่อที่บริษัทจะท�าการส่งสินค้าดังกล่าว 

ไปยงัศนูย์กระจายสนิค้าทีใ่กล้เคยีงทีส่ดุเพือ่ให้สามารถจดัส่งให้กับลกูค้าได้ทันท่วงทีท่ีลกูค้าได้ท�าการสัง่ซ้ือสนิค้า  

(Marr, 2017; 2016; Anderson, 2015) Netflix (ซึ่งใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค เช่น 

การดูภาพยนตร์ การค้นหาภาพยนตร์ การให้คะแนนภาพยนตร์ ประวัติการเข้าชมภาพยนตร์ เป็นต้น  

ท�าการประมวลผลด้วยอัลกอริทึ่มเพื่อน�าเสนอและคัดสรรทางเลือกภาพยนตร์หรือสารคดีที่สอดคล้องกับ

ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละบุคคล โดยคาดว่า ผู้บริโภคจะช่ืนชอบด้วย นอกจากนี้  

ด้วยข้อมูลดังกล่าวนี้ Netflix ยังสามารถสร้างมูลค่าจากข้อมูลด้วยการผลิตภาพยนตร์ของตนเองที่ก�าลัง 

ได้รับความนิยมจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท้ังหมดด้วย (Marr, 2017; 2016; Kumar et al, 2018)  

Rolls-Royce (ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สายการผลิต และการดูแลหลังการขาย 

โดยบริษัทได้ท�าวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่สร้างแบบจ�าลองเครือ่งยนต์ และในสายการผลติ บรษิทัได้สร้างเครอืข่าย

การสื่อสารเพื่อสร้างรูปแบบการวัดประเมินผลและควบคุมคุณภาพของส่วนประกอบการด�าเนินงาน 

ของเคร่ืองยนต์อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์กับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ของบริษัท โดยข้อมูลเซ็นเซอร์เหล่านี้จะป้อนข้อมูลกลับไปยังบริษัท ท�าให้บริษัทได้ชุดข้อมูลอย่างละเอียด

ขนาดใหญ่อยูเ่สมอ ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการตดิตามและควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึนจริง และ

ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพได้อย่างทันท่วงที (Marr, 2017; 2016) IBM Watson (ซึ่งใช้ชุดข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อ

โครงข่ายผ่านการสร้างระบบประมวลผลข้อมูลท่ีมีการศึกษาวิจัยเพื่อช้ีเฉพาะว่าข้อมูลใดท่ีเป็นประโยชน ์

ต่อการตอบค�าถาม การให้เหตุผล และการสามารถเรียนรู้ได้บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิสัมพันธ์กับ 

ผูใ้ช้งาน นอกจากนี ้ยงัมกีารใช้ข้อมลูความคิดเหน็เกีย่วกับการด�าเนนิงานเพือ่ให้สามารถแก้ไขปรบัปรุงระบบ

ปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย�าและทันท่วงทีมากขึ้น (Marr, 2017; 2016) Google (ซึ่งใช้ข้อมูลจาก 

ดัชนีเว็บไซต์ เพื่อท�าการจับคู่ค�าค้นหากับผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ที่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วย 

การประมวลผลของอัลกอรทึ่มที่ออกแบบมาเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 

นอกจากการให้บริการสืบค้นข้อมูลดังกล่าว บริษัท Google ยังใช้ข้อมูลการสืบค้นท่ีก�าลังได้รับความนิยม

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฐานข้อมูลหรือคลาวด์ด้วย 

(Marr, 2017; 2016) Microsoft (ซึ่งได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อมูล

พฤติกรรมของผู้บริโภค และให้บริการแพลตฟอร์มฐานข้อมูลใหญ่หรือคลาวด์พร้อมทั้งยังให้ค�าปรึกษา 

เพือ่ช่วยให้ธุรกจิต่าง ๆ  น�าระบบคลาวด์ไปใช้อย่างเหมาะสม (Marr, 2017; 2016) เป็นต้น องค์การชัน้น�าเหล่านี ้

ได้น�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาองค์การ ผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างประสบความส�าเร็จโดยประจักษ์ชัด 

 กล่าวได้ว่า ในยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลได้ก�าลังปฏิวัติ (Revolutionizing) วิธีการหรือแนวปฏิบัติของ

องค์การหรอืหน่วยธรุกจิในภาคเอกชนอย่างชัดเจน (Marr, 2017) เช่นเดยีวกันกับภาครฐัทีข้่อมลูจะท�าการปฏวิตัิ 

ความเชือ่มโยงระหว่างนโยบาย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและสงัคม การพฒันาประสทิธภิาพขององค์การภาครฐั  

การก�าจัดหรือลดความซับซ้อนทางเอกสาร การลดการทุจริตคอร์รัปชัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งเน้น
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การบริการและการก�าหนดนโยบายหรอืโครงการต่าง ๆ  โดยมปีระชาชนเป็นจดุศนูย์กลาง (Höchtl, Parycek 

& Schöllhammer, 2016; IBM, 2015; Kent, Potok & Wilmer, 2018; White House, 2017; KPMG, 

2017; Esty & Rushing, 2007) ปัจจุบัน รัฐบาลของหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ 

เป็นต้น ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมูลในฐานะที่เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์การ

ภาครัฐ (IBM, 2015; Kent, Potok & Wilmer, 2018; Chawda, 2017; Cotton, 2015; Marr, 2017; 

Manzoni, 2017) ตลอดจนเป็นสนิทรพัย์ (White House, 2017) ท่ีจะช่วยให้ประเทศชาตอิยูร่อดและกระตุน้

การเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแห่งความผันผวนนี้ได้

 อย่างไรกต็าม แม้ว่าการยกระดับคุณภาพและความเติบโตขององค์การท่ีเป็นผลมาจากการขับเคลือ่น

ด้วยข้อมูลจะได้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วดังจะเห็นได้จากความส�าเร็จขององค์การช้ันน�าระดับโลก

นั้น แต่ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�าหรับองค์การทั่วไปและองค์การที่มุ่งมาดปรารถนา 

จะขับเคล่ือนด้วยข้อมูลยังปรากฏว่า มีความคลาดเคลื่อนอยู่มากทั้งในระดับการรับรู้และการปฏิบัติจริง  

(Marr, 2017) เช่น ความเข้าใจที่ว่า การขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูลเป็นเรื่องของฝ่ายเทคโนโลยีหรือ 

ฝ่ายเทคนิคเป็นส�าคัญ องค์การจ�านวนมากพยายามอย่างยิ่งที่จะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูล

ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้โดยไม่ได้ค�านึงถึงต้นทุนหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เมื่อต้องประสบกับข้อมูล

ที่ท่วมท้น และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลดังกล่าวจะเปรียบดังช้างเผือกที่มีราคาแพงและไร้ประโยชน์ 

ตลอดจนการไม่ค�านงึถงึคุณภาพของข้อมลู ท�าให้แม้จะมคีวามพยายามทีจ่ะใช้ประโยชน์ แต่ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้

จากข้อมูลอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา หรือดังที่กล่าวโดยทั่วไปว่า หากเราน�าข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าสู่

การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาก็จะผิดพลาดด้วย (Garbage In, Garbage Out) เป็นต้น ดังนั้น  

จะเหน็ได้ว่า การทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์การด้วยข้อมลู มใิช่เพยีงการสร้าง การซือ้ หรือการพัฒนาเทคโนโลยสีมยัใหม่  

หรอืการได้มาซึง่ข้อมลูทีม่หาศาล แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมลูและการปลดล็อคคณุค่าต่าง ๆ อนัเกดิจาก 

ข้อมูลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์ในเชิงการบริหาร

ทีส่�าคญัในการใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจและการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั โดยมจีดุมุง่หมาย

ส�าคัญในการสร้างประโยชน์ต่อองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ก�าลังท�าการปรับเปลี่ยนองค์การ

ไปสู่องค์การที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้ว หรือองค์การที่ก�าลังเริ่มต้น ตลอดจนองค์การที่ปรารถนาจะเริ่มต้น

การเตรียมการสิ่งต่าง ๆ ในห้วงระยะเปลี่ยนผ่านของมนุษยชาติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ที่ก้าวล�้านี้ได้

 กลยทุธ์ในบทความนีเ้ป็นผลมาจากการสงัเคราะห์อย่างบูรณาการระหว่างผลงานวิจยัเชงิประจกัษ์ 

ผลงานวชิาการต่าง ๆ และการถอดบทเรยีนประสบการณ์เชิงปฏบัิตจิรงิในรปูแบบหนงัสอืและเอกสารต่าง ๆ  

ของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนรายงานผลการวิจัยและผลส�ารวจองค์การช้ันน�าระดับโลก ซ่ึงจากการสังเคราะห์

ข้อมลูดงักล่าว สามารถสรปุกลยทุธ์ทีส่�าคญัในการใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจและการเพิม่ศกัยภาพ 

ในการแข่งขันได้ 9 กลยุทธ์ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง โดยกลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 3  

เป็นกลยทุธ์ทีจ่�าเป็นต้องปรากฏแก่ผูน้�าหรือผูบ้รหิาร และต้องอาศยัการรบัรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะห์
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

พิจารณาของผู้น�าหรือผู้บริหารในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นส�าคัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กลยุทธ์

ทัง้ 3 น้ี เป็นด่ังรากฐานขององค์การทีย่ดึโยงกบัเจตจ�านงและความสามารถของผูน้�าหรอืผูบ้รหิารขององค์การ

เป็นส�าคัญ ขณะที่กลยุทธ์ที่ 4 จนถึง กลยุทธ์ที่ 9 เป็นกลยุทธ์ในเชิงกระบวนการ เทคนิค และวิธีการที่ต้อง

อาศยัความร่วมมอืและการท�างานร่วมกนัระหว่างฝ่ายหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในองค์การ บคุลากรทกุระดบั

ภายในองค์การ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การด้วย สาระส�าคัญของกลยุทธ์ทั้ง 9 กลยุทธ์

มีดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1. แสดงกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

 กลยุทธ์ที่ 1 การมีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลที่มีต่อการตัดสินใจและการเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน

 การเริม่ต้นทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์การด้วยข้อมลูในห้วงระยะเวลาเปลีย่นผ่านอนัเป็นผลจากเทคโนโลยี

ก้าวล�้านั้นมิใช่เรื่องง่าย การด�าเนินการเพื่อท�าการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเริ่มจาก

การมีทัศนคติที่เปิดกว้างในการเปิดรับการเรียนรู้ปรากฏการณ์ท่ีก�าลังเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรู้

ของผู้น�าหรือผู้บริหารระดับสูงถึงคุณค่าหรือประโยชน์จากปรากฏการณ์ดังกล่าวอันจะน�าไปสู่การสร้างและ

การเสนอวิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวทางที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานขององค์การได้ (Chatterjee, Grewal, 

& Sambamurthy, 2002; Wang & Lo, 2016) ข้อมูลในยุคดิจิทัลมีประโยชน์และคุณค่าในหลายลักษณะ 

โดยสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ประการส�าคัญ คือ
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 ประการแรก ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนซึ่ง 

โดยธรรมชาตขิองกระบวนการท�างานของระบบประสาท (functional neuroanatomy) ในสมองมวีวิฒันาการ 

ในการตัดสินใจในระดับที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับ กล่าวคือ เมื่อมนุษย์จ�าเป็นต้อง 

ท�าการตดัสนิใจ สมองคอร์เทกซ์กลบีหน้าผากส่วนหน้า (prefrontal cortex) 3 ส่วนส�าคญัจะท�างานร่วมกนั 

(Rosenbloom, Schmahmann & Price, 2012) ได้แก่ สมองกลบีหน้าผาก (orbitofrontal cortex: OFC) 

ซ่ึงท�าหน้าที่วางแผนหรือจ�าแนกพินิจพิเคราะห์เมื่อมีการรับรู้ท่ีซับซ้อนท้ังท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจและ 

การควบคุมความประพฤติหรือเป็นส่วนสมองที่ท�าหน้าในการระงับยับยั้งความอยากตามสัญชาตญาณของ

มนุษย์ซ่ึงเกี่ยวข้องอย่างมากกับระบบการได้รับรางวัลและการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ (affective-based 

decisions) สมองส่วนที่อยู่ลึกลงไปในสมองกลีบหน้าผาก (anterior cingulate cortex: ACC) ซึ่งท�าหน้าที่

เชือ่มโยงเหตผุลต่าง ๆ  เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัหรอืจดัเรยีงทางเลอืกท่ีขัดแย้งกันอนัน�าไปสูก่ารประมวลผลลพัธ์ 

ที่น�าไปสู่การตัดสินใจในท้ายที่สุด ทั้งยังท�าหน้าที่ควบคุมความอยากและควบคุมอารมณ์ความรู้สึกซึ่งช่วย 

ในการตัดสินใจท่ีให้เหมาะสมและเป็นเหตุเป็นผล ท้ังยังมีส่วนเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วย 

และเปลือกสมองบริเวณส่วนบนของสมองกลีบหน้าผาก (dorsolateral prefrontal cortex: DLPFC)  

ซึง่ท�าหน้ารวบรวมหลายแหล่งของข้อมลู การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยเหตแุละผลอนัมคีวามสมัพนัธ์ 

กบัการวางแผน การตัดสนิใจ รวมไปถงึความยดืหยุน่ของความคดิ (cognitive flexibility) หรอืความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุปัจจัยใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติดกับความคิดหรือ 

แนวพฤติกรรมเดิม 

 นอกจากการปฏสิมัพนัธ์ของสมองทัง้ 3 ส่วนแล้ว ส่วนของสมองดงักล่าวยงัท�างานร่วมกับระบบสัง่การ 

ส่งใยประสาทจากโครงสร้างซบัคอร์ตคิลั (subcortical structures) เช่น ปมประสาทฐาน (basal ganglias) 

ทาลามัส (thalamus) เซรีเบลลมั (cerebellum) เป็นต้น เพือ่ส่งไปยงัก้านสมอง รปูแบบการท�างานของสมอง 

มีแนวโน้มที่จะท�าให้มนุษย์ตัดสินใจด้วยเหตุและผล แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการท�างานของสมองที่ม ี

ความซับซ้อนนี้ท�าให้มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจมีความซับซ้อนด้วย ในปัจจุบันผลการวิจัยบางส่วน 

ชี้ว่า การตัดสินใจของมนุษย์ในแต่ละครั้งเป็นผลมาจากกระบวนการประมวลผลข้อมูลด้วยกระบวนการ 

ของสมองใน 2 ระบบหลักคือ ระบบในเชิงวิเคราะห์ (analytically) ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มุ่งเน้นเหตุผล 

อันผ่านการวิเคราะห์หรือกระบวนการคิดอย่างมีสติและการไตร่ตรอง (reason-oriented thinking) และ

ระบบในเชิงสัญชาตญาณ (intuitively) ซ่ึงเก่ียวข้องกับการตัดสินใจท่ีเก่ียวพันกับการใช้อารมณ์  

(emotion-related associations) ที่แม้นทั้ง 2 ระบบจะแตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 ระบบดังกล่าวนั้นเป็นระบบ

ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน (complementary ways) (Soosalu, Henwood & Deo, 2019: Corcelli, Dolan 

& Sirigu, 2007) กล่าวคือ การตัดสนิใจของมนษุย์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตผุลหรือตรรกะเพยีงอย่างเดยีว  

แต่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอารมณ์ด้วย แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จะอธิบายการตัดสินใจของมนุษย์ด้วย 

การเลือกอย่างมีเหตุผล (rational choice approach) ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะที่สามารถอธิบาย

กระบวนการประมวลผลของสมองได้อย่างเรียบง่ายและเป็นพื้นฐานที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน  
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ด้วยความก้าวหน้าของเครือ่งมอืทางประสาทวทิยาได้ค้นพบหลกัฐานทีแ่สดงให้เห็นถงึความส�าคญัของอารมณ์

ในการตัดสนิใจทางเศรษฐศาสตร์อนัเป็นการเปิดประตขูองศาสตร์ใหม่ที่เรยีกว่า ประสาทเศรษฐศาสตร์หรือ

เศรษฐศาสตร์เชิงสมอง (neuroeconomics) ท่ีมุ่งเน้นผลกระทบทางอารมณ์ซ่ึงสามารถควบคุมหรือท�าให้

เกิดกลไกเฉพาะในการควบคุมการรบัรูข้องกระบวนการทางเลอืกในการตัดสนิใจท้ังท่ีเกีย่วข้องกบัการส่งเสริม

หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะกระท�าการตัดสินใจได้

 การตัดสินใจของมนุษย์ที่มักจะกระท�าบนพื้นฐานของอารมณ์ (emotions) เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ 

คือ หนึ่ง การตัดสินใจที่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ที่คาดการณ์ได้ (anticipated emotions) อันเป็นลักษณะ

ที่มนุษย์สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะปรากฏขึ้นได้ และสอง การตัดสินใจท่ีได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ 

ในทันที (immediate emotions) อันเป็นลักษณะท่ีมนุษย์ท�าการตัดสินใจในทันทีทันใด (Dunning,  

Fetchenhauer & Schlosser, 2017) ซ่ึงในประการหลังนี้ เมื่อมนุษย์ใช้อารมณ์ในการท�าการตัดสินใจ 

อาจจะน�าไปสู่พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล (emotionally – driven irrational behavior) (Damasio, 1994) ได้ 

ประกอบกับมนษุย์โดยทัว่ไปมคีวามสามารถในการใช้งานสมองท่ีจ�ากดัท้ังในแง่ของการประมวลผลข้อมลูและ 

การท�าการตดัสนิใจภายในระยะเวลาจ�ากดัทีมี่อยู ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่มข้ีอมลูจ�านวนมากและมคีวามซับซ้อน  

หรือในทางกลับกัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลจ�านวนน้อย ปัจจัยเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของความเครียด 

และความกดดันที่จะผลักดันให้มนุษย์ท�าการตัดสินใจแบบอัตโนมัติโดยปราศจากการไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วน 

อันเป็นผลท�าให้การตัดสินใจมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดพลาดท้ังต่อตนเองและสังคมได้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แม้ว่า การตัดสินใจหนึ่ง ๆ หากเป็นการตัดสินใจที่เป็นเรื่องเฉพาะตนนั้น การตัดสินใจอาจจะกระท�าได้โดย

ไม่ยุ่งยากนัก แต่หากการตัดสินใจน้ันเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือส่งผลกระทบต่อองค์การ 

หรอืสงัคม การตัดสนิใจจ�าเป็นต้องกระท�าอย่างรอบคอบด้วยเหตแุละผล ผูบ้รหิารหรอืผูน้�าจงึมคีวามพยายาม

ในการใช้ดุลยพินิจ การใช้ประสบการณ์ ตลอดจนการใช้ข้อมูลบางส่วนเท่าที่จะเข้าถึงได้เพื่อท�าการตัดสินใจ

แม้ว่ามกัจะมีข้อจ�ากัดหรอืได้รับการถกเถียงวพิากษ์วจิารณ์ถงึความเพียงพอ ความน่าเชือ่ถอื หรอืความตรงประเดน็ 

ของข้อมูลเชิงประจักษ์และความมีเหตุมีผลบ้างก็ตาม 

 ในยคุปัจจบุนันี ้ผลจากการพฒันาเทคโนโลยที�าให้ปรากฏจ�านวนข้อมลูทีเ่พิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด

พร้อม ๆ กบัการพฒันาเคร่ืองมอืและวิธกีารในการสนบัสนนุการประมวลผลข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นผลให้ 

องค์การหรือหน่วยธุรกิจต่าง ๆ มีโอกาสท่ีจะได้รับข้อมูลในเชิงลึกท่ีดีมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับความต้องการ  

ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่อาจทั้งมีเหตุมีผลหรือ 

มคีวามไม่เป็นเหตเุป็นผลตามแนวคดิของเศรษฐศาสตร์เชงิพฤติกรรม (behavioral economics) ข้อมลูเหล่านี ้

จะน�าไปสู่การตัดสนิใจทีดี่และมเีหตุมผีลมากยิง่ขึน้ของผูบ้รหิารและองค์การ (data driven decision making)  

ตลอดจนการมหีลกัฐานเชิงประจักษ์ (scientific evidence) ท่ีใช้ในการท�าการตดัสนิใจและด�าเนนิการต่าง ๆ  

มากยิง่ขึน้ ข้อมลูจะสร้างโอกาสในการก�าหนดนโยบาย การน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิการประเมนิผลนโยบาย 

การพัฒนานโยบายให้อ้างอิงลูกค้าหรือประชาชนมากยิ่งข้ึน (more customer/citizen - focused)  

ผ่านการค�านึงและวเิคราะห์ถงึความต้องการ ความพงึพอใจ พฤตกิรรม และประสบการณ์จรงิในการรบับรกิาร
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สาธารณะจากภาครัฐหรือการบริโภคสินค้าและบริการจากภาคเอกชนด้วยระบบการด�าเนินการบนพื้นฐาน

ของดจิทิลัแพลตฟอร์มทีส่ามารถบนัทกึข้อมลูและประมวลผลข้อมลูอย่างต่อเนือ่งในทุกเวลาทีม่กีารเชือ่มต่อ  

การส่ือสารและการโต้ตอบระหว่างลกูค้าประชาชนกบัองค์การท้ังในภาครฐัและเอกชนได้ (Höchtl et al., 2016)  

โอกาสอันเป็นผลจากการปรากฏขึ้นของข้อมูลและเครื่องมือการประมวลผลข้อมูลนี้ ท�าให้การตัดสินใจ 

ของมนุษย์มีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิง่ขึน้ ในท�านองเดยีวกนั ยงัช่วยท�าให้ลดการใช้วจิารณญาณ ดลุยพนิจิ 

ตลอดจนอารมณ์ทีอ่าจมส่ีวนเกีย่วข้องกบักระบวนการตดัสนิใจลดลงด้วย ผลการวจิยัจาก Harvard Business 

Review (2012) ได้ท�าการส�ารวจผูบ้ริหาร ผูจั้ดการ และผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 646 คนจากองค์การช้ันน�าท่ัวโลก 

และค้นพบว่า บริษัทซ่ึงใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์การมีความคาดหวังว่าจะท�าให้ประสิทธิภาพ 

ทางการเงนิดยีิง่ขึน้ ซึง่บรษิทัเหล่านีก้�าลงับรูณาการวเิคราะห์ข้อมลูเข้ากบักระบวนการตดัสนิใจของพวกเขา  

โดยในทางปฏิบัตินั้น ผู ้บริหารองค์การเหล่านี้ก�าลังเพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เข้ากับ

กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจของพวกเขาด้วย ท�านองเดียวกันกับผลการวิจัยเชิงประจักษ์จากสถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology, MIT) ได้ส�ารวจบริษัทขนาดใหญ่ 

179 แห่งและค้นพบว่า องค์การที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ (data-driven decision making) มีผลผลิต 

(output) และผลิตภาพ (productivity) สูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5 – 6 เปอร์เซ็นต์ (Brynjolfsson,  

Hitt, & Kim, 2011) 

 ประการทีส่อง ประโยชน์ต่อการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่ในปัจจบุนัเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแล้วว่า 

ข้อมูลได้กลายเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจ (business asset) ท่ีส�าคัญและเป็นจุดศูนย์กลางของความส�าเร็จ 

ของทุก ๆ องค์การ โดยเฉพาะในองค์การชั้นน�าระดับโลก เช่น Uber, Amazon, Netflix, Rolls-Royce, 

Google, IBM, Microsoft เป็นต้น เหล่าน้ีได้ขบัเคลือ่นด้วยข้อมลูทัง้สิน้ (Marr, 2017) ท�านองเดยีวกบัรายงาน

ผลการวิจัยเชิงประจักษ์จากบริษัท Forrester ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและวิเคราะห์เทคโนโลยีชื่อดัง 

ของสหรัฐอเมริกาได้ชี้ว่า การเติบโตขององค์การรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกได้ก่อตัวขึ้น 

โดยเฉลีย่มากกว่า 30 เปอร์เซน็ต์ต่อปีและก�าลงัท�ารายได้กว่า 1.8 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัภายในปี ค.ศ. 2021  

องค์การเหล่าน้ีใช้ข้อมูลเชงิลกึทัว่ทัง้องค์การในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขัน (Hopkins et al., 2018)  

ข้อมลูได้ท�าการปฏวิติัวธิกีารด�าเนินธรุกจิของภาคเอกชน (Marr, 2015) ไม่เพยีงแต่ได้สร้างโอกาสในการรเิริม่ 

สินค้า บรกิาร และนวตักรรมใหม่ ๆ  แต่ยงัรวมไปถึงการปรบัปรงุและพฒันาระบบปฏบิตักิารภายในองค์การด้วย  

องค์การหรือหน่วยธุรกิจที่ไม่พัฒนาหรือไม่ยอมรับการปฏิวัติธุรกิจด้วยข้อมูลจะถูกท้ิงไว้เบ้ืองหลัง ข้อมูล 

เป็นประโยชน์ในทกุ ๆ ด้านขององค์การหรือหน่วยธรุกจินบัตัง้แต่การออกแบบผลิตภณัฑ์ การบรกิาร ไปจนถึง 

การตลาด การขาย และการดูแลให้ค�าปรึกษาภายหลังการขายหรือการรับบริการ ข้อมูลจึงกลายเป็นกุญแจ

ส�าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าไปใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรปูธรรม ประโยชน์ต่อการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัสามารถจ�าแนกได้ 2 มติ ิคอื มติขิองการรเิริม่

สนิค้า บรกิาร และนวตักรรมใหม่ ๆ  และมติิของการปรบัปรงุและพัฒนาวธิกีารด�าเนนิงานหรอืระบบปฏบิตักิาร 

ภายในองค์การ 
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กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

 มิติของการริเร่ิมสินค้า บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของโลกเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด

ความรู้ (knowledge – based economy) มีข้อมูลเป็นรากฐานและทรัพยากรส�าคัญในการสร้างความรู ้

อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมทัง้ทีเ่ป็นนวตักรรมด้านผลติภณัฑ์บรกิารและนวตักรรมด้านกระบวนการ 

ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่สร้างสามารถมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ ผลการวิจัยของสถาบัน McKinsey  

ได้ประเมนิว่า ข้อมลูในยคุดจิทิลั โดยเฉพาะข้อมลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ (open data) จะสามารถปลดลอ็ค

ข้อจ�ากดัทางเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ในรปูแบบของเศรษฐกจิด้านต่าง ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการอ�านวยให้เกิดการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและในการสร้างสรรค์และ 

พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ จะปรากฏมากยิ่งขึ้นด้วย (Manyika et al., 2013) 

ท�านองเดียวกันกับองค์การเครือข่าย Omidyar ซ่ึงได้วิเคราะห์และคาดการณ์ไว้ว่า ข้อมูลแบบเปิดนั้น 

จะสร้างผลผลิตและความเจริญเติบโตให้แก่กลุ่มประเทศ G204 มากกว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 

5 ปีได้ (Gruen, Houghton, & Tooth, 2014)  ขณะที่ในมิติของภาครัฐ เทคโนโลยีก้าวล�้าต่าง ๆ  ที่ได้ท�าการ

ผลิตข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จะน�าไปสู่ความเป็นไปได้ในการรับรู้และปรับเปลี่ยน

วิถวีงจรของนโยบายสาธารณะได้อย่างทนัที เช่น ผูก้�าหนดนโยบายจะสามารถรบัรูถึ้งข้อมลูท่ีแท้จรงิ รบัทราบ

ความเห็นของประชาชนผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ชุมชนออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเพื่อคาดการณ์

หรอืทราบถงึผลลัพธ์ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายหนึง่ ๆ  อนัจะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุวถิวีงจรของนโยบาย 

(policy cycle) ให้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในการปรับปรุงหรือพัฒนานโยบายเดิม (policy improvement)  

และการก�าหนดนโยบายใหม่ (policy formulation) ได้อย่างรวดเร็วจากขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ (Höchtl 

et al., 2016) 

 มิติของการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด�าเนินงานหรือระบบปฏิบัติการภายในองค์การ ข้อมูล 

ในยคุดจิทิลัทีไ่ด้รบัการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์จะช่วยให้องค์การได้รบัทราบถงึประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน 

และการปรบัปรงุหรอืพฒันากระบวนการต่าง ๆ  ปัจจัยต่าง ๆ  ได้อย่างทนัท่วงท ีข้อมลูทีเ่ผยแพร่โดยเทคโนโลยี

ดจิติอลจะช่วยให้มข้ีอมลูใหม่แบบเรยีลไทม์ (real-time) ซึง่ช่วยเพิม่ความสามารถขององค์การในการตดิตาม

และปรับปรุงการด�าเนินงานในระหว่างการด�าเนินนโยบาย (policy implementation) และด้วยการ 

ท�าความเข้าใจข้อมูลนั้น องค์การสามารถเรียนรู้และพัฒนาวิธีการท�างาน ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือ

โครงการตามความเหมาะสมได้ ทัง้ยงัสามารถระบุจุดอ่อนของการด�าเนนิการท่ีมปีระสทิธภิาพต�า่ หรอืต้องการ

การสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน ซ่ึงประโยชน์ในมตินิีจ้ะสะท้อนว่า เมือ่มกีารประมวลผล 

ข้อมลูเกดิขึน้ตลอดเวลา การประเมนิผลนโยบาย (policy evaluating) จะเป็นการประเมนิผลแบบเรยีลไทม์

ต่อเน่ืองอย่างเปิดเผยและมีการประเมนิผลใหม่อยูเ่สมอ (re-assessment evaluation) ดงันัน้ การประเมนิผล 

นโยบายในอนาคตจะไม่ได้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของวงจรนโยบายอีกต่อไป แต่จะเป็นการประเมินผล 

อย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และยังสามารถ

ประเมินผลลัพธ์สุดท้าย (summative evaluation) ท่ีอยู่บนเหตุและผลของข้อมูลได้ ท�านองเดียวกัน 

ในการปรับปรุงนโยบาย (policy improvement) ข้อมูลจะท�าการขับเคลื่อนการตัดสินใจเพื่อการจัดสรร
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การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณที่จ�าเป็นส�าหรับนโยบายใหม่หรือนโยบายท่ีได้รับการปรับปรุงได้ดี

มากยิง่ขึน้ (Höchtl et al., 2016) การตัดสนิใจใด ๆ จะมเีหตุมผีลมากย่ิงข้ึนหากสามารถวเิคราะห์ผลกระทบ 

และประสบการณ์ทางนโยบายก่อนหน้าได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

 กลยุทธ์ที่ 2 วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายน�าหน้าข้อมูล (Vision/Goal Leads Data)

 การขบัเคลือ่นองค์การด้วยข้อมลูจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องท�าการเปลีย่นแปลงทางองค์การหรอืธรุกจิ 

(organization or business transformation) ในภาพรวมทั้งหมดเสียก่อน องค์การโดยเฉพาะในระดับ 

ผู้บริหารต้องมีความต้องการและมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น แม้ผลกระทบทางตรง 

ของเทคโนโลยก้ีาวล�า้ต่อบางองค์การอาจจะยงัไม่ปรากฏชัด แต่ยังคงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องเตรยีมการ 

หรือด�าเนินการอะไรบางอย่างเพ่ือเตรยีมการแก้ไขปัญหาหรอืผลกระทบโดยทีแ่ม้จะยงัไม่รู้ว่า อะไรคอืปัญหา

หรือผลกระทบในอนาคต ความต้องการและความมุ่งมั่นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเรียนรู้และการตระหนัก

ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก้าวล�้า ซ่ึงการเรียนรู้ดังกล่าวนี้จะช่วยจุดประกาย 

แรงบันดาลใจ (inspiration) และแนวความคิดใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริหารได้ ผู้บริหารจึงควรท�าการเปิดรับ 

การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีก้าวล�้าให้มากที่สุดเพื่อท�าการคัดสรรหรือเลือกสรรว่า แนวทางของเทคโนโลย ี

ก้าวล�้าใดที่จะเหมาะสมหรือสามารถพัฒนาองค์การของตนให้ไม่เพียงแต่เพื่อความอยู่รอด แต่ยังรวมถึง 

ความเจริญรุ่งเรืองด้วย (not just survive, but thrive) 

 ภายหลงัทีอ่งค์การมเีจตจ�านงทีช่ดัเจนและแน่วแน่ในการเปลีย่นแปลง องค์การจ�าเป็นต้องก�าหนด

วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์การให้ชัดเจน เนื่องจากการปรากฏข้ึนของข้อมูลในยุคดิจิทัลเป็นเรื่อง 

ที่น่าตื่นเต้นส�าหรับองค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยธุรกิจที่คาดหวังว่าจะน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์

หรือสร้างผลก�าไรได้ องค์การโดยทั่วไปหรือหน่วยธุรกิจจ�านวนมากจึงได้พยายามท่ีจะเข้าถึงข้อมูลหรือ 

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้โดยไม่ค�านึงถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะด�าเนินการ 

กับข้อมูลนั้นจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรู้ในหมู่ผู้บริหารมักจะเห็นว่า ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นเร่ืองทางเทคโนโลยีเท่านั้น กลยุทธ์เกี่ยวกับข้อมูลท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันจึงขับเคลื่อนโดยฝ่ายเทคนิค 

หรือฝ่ายเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นไปยังการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล มากกว่า 

ขบัเคลือ่นข้อมลูด้วยเป้าหมายองค์การหรอืเป้าหมายทางธรุกจิหรอืการใช้ข้อมลูเหล่านัน้เพือ่ช่วยให้องค์การ

หรือธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้ (Marr, 2017) กระบวนการคิดและแนวปฏิบัติด้ังเดิมเช่นนี้จึงไม่ได้ชี้ว่า  

ข้อมูลจะเป็นประโยชน์เสมอไป เน่ืองจากข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อได้ตอบสนองต่อ 

เป้าหมายหรือความต้องการขององค์การหรือหน่วยธุรกิจให้สามารถสร้างมูลค่าหรือผลลัพธ์ท่ีแท้จริงได้  

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลนั้น  องค์การควรจะเริ่มต้นด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์หรือ 

เป้าหมายขององค์การเอง เช่น การก�าหนดหรือเลือกเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนปัญหาขององค์การ 

หรือธุรกิจด้วย (Marr, 2017) ดังนั้น ไม่ว่าข้อมูลในยุคดิจิทัลจะมีความกระจัดกระจายหรือท่วมท้นอย่างไร 

เป็นข้อมูลอะไร ข้อมูลประเภทใด ข้อมูลจะมาจากแหล่งใด หรือลักษณะของข้อมูลจะเป็นเช่นไร ข้อมูลที่ดี

จะต้องสนับสนุนและเอือ้อ�านวยให้เป้าหมายขององค์การบรรลผุลส�าเรจ็ได้ ดงัผลส�ารวจจากบรษิทัชัน้น�า EY 
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กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

(2015) ซึง่ให้บรกิารด้านบรกิารการประกนัภาษ ีการท�าธรุกรรม และบรกิารให้ค�าปรกึษาได้รายงานว่า 81 เปอร์เซน็ต์ 

ของผู้บริหารระดับสูงจ�านวน 270 คนได้เห็นพ้องกันว่า ข้อมูลควรเป็นหัวใจของการด�าเนินการตัดสินใจ 

ทุก ๆ อย่างในองค์การเพื่อให้เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ขององค์การประสบผลส�าเร็จได้

 ตัวอย่างการใช้เป้าหมายในการน�าหน้าการใช้ข้อมลูกรณหีนึง่ คอื การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพือ่การ 

เอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ในแคมเปญการเลือกตั้ง อดีตประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา (2009)  ได้ขับเคลื่อนแคมเปญการเลือกตั้งด้วยข้อมูล โดยอาศัยนักวิเคราะห์

ข้อมูลมากกว่า 100 คนซึง่ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการจ�าลองการวเิคราะห์ทางคอมพวิเตอร์มากกว่า 66,000 

ตัวแบบวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในทุก ๆ วัน (Marr, 2017)  นักวิเคราะห์ข้อมูลของโอบามาท�าการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งข้อมูล หลายประเภทของข้อมูลที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการ 

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พฤติกรรม

การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ การบริจาค ตลอดจนการซ้ือข้อมูลจากองค์การ 

ทีส่าม เช่น ชดุข้อมลูจากโซเชยีลมเีดีย โดยในการวเิคราะห์ตวัแบบต่าง ๆ  มเีป้าหมายแรกเพือ่ระบุและประเมิน

ความเป็นไปได้ของการลงคะแนนเสียงให้กับโอบามาด้วยการพิจารณาถึงความสอดคล้องของข้อมูลของ 

ผูเ้ลอืกตัง้กบัการรบัรู้เกีย่วกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และเป้าหมายต่อมาคอื การเพิม่โอกาสให้ผูเ้ลอืกตัง้ลงคะแนน

เสยีงให้กบัโอบามาให้มากขึน้และสร้างปัจจัยอทิธพิลต่อทางเลอืกของการลงคะแนนเสยีง (vote) ด้วยวธีิต่าง ๆ  

ซึ่งด้วยการวิเคราะห์นี้ กลุ่มเป้าหมายของผู้เลือกตั้งจะได้รับการสื่อสารในลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า 

บุคคลหนึ่ง ๆ ต้องการความมั่นใจในการลงคะแนนเสียงให้โอบามามากขึ้น หรืออยู่ในระหว่างการตัดสินใจ

เลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีเ่หมาะสม เช่น ทางอเีมล การโพสต์ทางโซเชยีลมเีดลี การใช้โฆษณาของเบราว์เซอร์ 

(browser display ads) เป็นต้น (Trish, 2018; Nickerson & Rogers, 2014) โดยภายหลังการประสบ

ความส�าเร็จของโอบามา พรรคการเมืองทุกพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนใหญ่ต่างได้ก�าหนดกลยุทธ ์

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเลือกตั้งอย่างกระตือรือร้นจวบจนปัจจุบัน

 กลยุทธ์ที่ 3 การเน้นข้อมูลที่ใช่ มากกว่าข้อมูลที่เยอะ (The Right Data, Not All Data)

 การขาดซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาท่ีเหมาะสมเป็นปัญหาท่ัวไปท่ีองค์การต่าง ๆ ต่างต้องเผชิญ 

เมื่อพวกเขามีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินการไปสู่การขับเคลื่อนของข้อมูล (Marr, 2016) 

ในยุคดิจิทัลน้ัน ไม่ส�าคัญว่าจะมีจ�านวนข้อมูลเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วมากเท่าใด จะมีข้อมูลอะไรบ้างท่ีปรากฏ

ออกมา หรือองค์การคู่แข่งก�าลังเก็บรวบรวมข้อมูลใด หรือจะมีข้อมูลใดที่องค์การหรือหน่วยธุรกิจก�าลัง 

เก็บรวบรวม หรือองค์การมีข้อมูลใดที่พร้อมอยู่แต่เดิมแล้ว เหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตกกังวล เพราะกลยุทธ์

ด้านข้อมูลที่ดีน้ันไม่ได้ก�าหนดจากตัวข้อมูลเอง แต่เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีองค์การหรือหน่วยธุรกิจ

ต้องการจะบรรลผุลและแนวทางทีข้่อมลูจะช่วยให้บรรลเุป้าหมายนัน้ได้ (เช่นกรณกีารใช้ประโยชน์จากข้อมลู

เพือ่การเอาชนะการเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิา) กล่าวอกีนยัหนึง่คอื ไม่ว่าในโลกของดจิทิลันัน้

จะมีข้อมูลมากเพียงใด สิ่งที่องค์การต้องด�าเนินการคือ การก�าหนดเป้าหมายขององค์การ อันจะน�าไปสู่

แนวทางในการค้นหาข้อมลูทีถู่กต้อง (the right data) และการก�าหนดแผนการเชงิกลยทุธ์ในการใช้ประโยชน์
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จากข้อมูลเพือ่การบรรลุเป้าหมายนัน้ การปราศจากแผนการเชงิกลยทุธ์ทีช่าญฉลาดในการใช้ข้อมลูเพือ่สร้าง

ความเข้าใจในเชิงธุรกิจ ข้อมูลเองก็อาจจะกลายเป็นช้างเผือกซึ่งมีราคาแพงและไร้ประโยชน์ (Marr, 2017) 

ดังน้ัน หากองค์การหรือหน่วยธุรกิจต้องการหลีกเลี่ยงการหลงทางอยู่ในข้อมูลที่กระจัดกระจายหรือ 

การประสบกับข้อมูลที่ท่วมท้นมากเกินไป องค์การหรือหน่วยธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่พวกเขาต้องการที่จะเอื้ออ�านวยไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ 

 ในทางปฏิบัติ เมื่อองค์การก�าหนดค�าถามหรือปัญหาทางธุรกิจท่ีต้องการค�าตอบ องค์การอาจจะ

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่ตนเองมีอยู่แต่เดิมในรูปแบบต่าง ๆ และค้นหาว่า มีข้อมูลใดบ้างที่จะ 

ช่วยตอบค�าถามหรอืแก้ไขปัญหาทางธรุกจินัน้ หรอืกล่าวอกีนัยหนึง่คือ ข้อมลูใดบ้างทีจ่ะช่วยในการตดัสนิใจ

และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์การได้ดีท่ีสุด และหากพบว่า ไม่มีข้อมูลดังกล่าว องค์การก็จะ

สามารถค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูล และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ องค์การจะต้องหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติเดิม ๆ หรือทัศนคติเดิม ๆ ท่ีว่า จะไม่ท�าวิเคราะห์สิ่งใดท่ีจ�าเป็นต้องสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม  

หรือจะไม่พัฒนาสิ่งใดที่นอกเหนือจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ นอกจากข้อมูลเดิมภายในองค์การแล้ว ข้อมูล 

ที่ทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันจากผู้รับบริการหรือลูกค้ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดท่ีองค์การจะต้องเข้าถึง 

และท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นด้วย เนื่องจากการขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูลที่แท้จริง คือ การให้

ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของการให้บริการหรือการพัฒนาการด�าเนินงานของธุรกิจ 

(customer – centric services) หรือหากกรณีในภาครัฐคือ การให้พลเมืองเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะ (putting citizens in the center of public policy) ฉะนั้น องค์การจ�าเป็นต้องรู ้

ทั้งเป้าหมายขององค์การ และเป้าหมาย ความต้องการ ความคิดเห็น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรม 

ของผู้รับบริการหรือลูกค้าของตน เช่น ช่องทางการรับสื่อ ความนิยมชื่นชอบ ลักษณะการจับจ่ายซื้อสินค้า 

เป็นต้น เหล่านี้องค์การอาจจะต้องท�าการวิจัยพฤติกรรมลูกค้าเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว การเข้าใจ

พฤติกรรมของผู้รับบริการหรือลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าเป้าหมายนั้น ล้วนเป็นการสร้างโอกาส 

ในการเติบโตขององค์การผ่านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะน�าไปสู่การพัฒนาสินค้า 

บรกิาร และนวตักรรมทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะได้รบัการด�าเนินการผลติข้ึนใหม่ (data – driven, product,  

service, & innovation) ด้วย

 กลยทุธ์ที ่4 การสร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยด้ีานข้อมลู (Data Technology  

Infrastructure)

 การเปลี่ยนแปลงทางองค์การหรือธุรกิจ (organization or business transformation)  

เป็นการสร้างและการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการบริหารองค์การหรือธุรกิจทั้งหมดที่มิใช่เพียงสินค้า 

บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางองค์การหรือธุรกิจนี้เป็น 

การสร้างและพัฒนาระบบขององค์การหรือธุรกิจผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล (platform) การเปลี่ยนแปลง

ทางองค์การหรือธุรกิจจึงเป็นการมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่จ�าเป็นขึ้น (digital 

infrastructure) เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ โปรแกรมประมวลผลอัตโนมัติ หรือ
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

เทคโนโลยีเก็บข้อมูลได้จ�านวนมากและสามารถประมวลผลได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วหรือที่เรียกว่า Cloud 

ทั้งที่อยู่ในรูปแบบแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (public cloud เช่น Amazon และ Google Cloud และ

แหล่งเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับองค์การ (on - premise เช่น ระบบ Hadoop) เป็นต้น บริษัทชั้นน�าเช่น 

Gartner (2018) ได้วิจัยคาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2025 บริษัทหรือองค์การ 80 เปอร์เซ็นต์ท่ัวโลก  

จะเปลีย่นจากการพฒันาหรอืสร้างศูนย์ข้อมลูดัง้เดมิภายในองค์การท้ังท่ีอยูใ่นรปูแบบเอกสารและไฟล์จ�าแนก

ไปสู่การใช้เทคโนโลยีข้อมูลในรูปแบบของผู้ให้พื้นที่เก็บข้อมูลและ Cloud กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า โครงสร้าง

พื้นฐานทางดิจิทัลเหล่านี้แตกต่างจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ที่อาศัยระบบ

คอมพวิเตอร์แบบเมนเฟรม (mainframe) ทัว่ไป เนือ่งจากโครงสร้างพืน้ฐานทางดจิทัิลเป็นเทคโนโลยอีจัฉรยิะ

ทีป่ระกอบไปด้วย 3 มติิส�าคญัคอื ทกุ ๆ  สิง่สามารถเชือ่มต่อกันได้ (all things connected) ทกุ ๆ  สิง่สามารถ

สื่อสารกันได้ (all things sensing) และทุก ๆ สิ่งมีความอัจฉริยะ (all things intelligent) หรือที่เรียกว่า 

สามารถประมวลโดยอัตโนมัติได้ (Huawei Technologies, 2018) 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลเหล่านี้มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล  

นบัตัง้แต่การค้นหาข้อมลู (sourcing) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีองค์การต้องการ การรวบรวมข้อมลู (collecting)  

การเก็บข้อมูล (storage) การประมวลผลข้อมูล (processing) และการสื่อภาพข้อมูล (visualizing)  

อันเป็นระบบที่รองรับเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกได้อย่างทันท่วงที (turning data into insight) 

ซึ่งการเริ่มต้นสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ก็คือ การน�าข้อมูลของวิถีการปฏิบัติงานจริง  

ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือบริการทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงไปจ�าลองในรูปแบบดิจิทัลหรือ 

ในโลกเสมือนจริงหรือที่เรียกว่า digital twins (ซอร์ฟแวร์ฝาแฝดอันเป็นแบบจ�าลองของวัตถุทางกายภาพ) 

และท�าการปรึกษา ซ้ือ หรือใช้เทคโนโลยีก้าวล�้าต่าง ๆ จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี  

ซึ่งในประการหลังนี้ แม้ว่า องค์การอาจจะต้องการสร้างหรือลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนเอง 

เพื่อสร้างอุปกรณ์หรือนักพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ของตนเองขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ควรค�านึงถึงข้อเท็จจริง 

ทีว่่า องค์การโดยทัว่ไปโดยเฉพาะหากเป็นองค์การขนาดเลก็หรอืหน่วยธรุกจิย่อย ๆ  ทีไ่ม่ได้มคีวามเชีย่วชาญ

หรือเก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยตรงนั้น การสร้างหรือลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ 

นักพฒันาโปรแกรมของตนเองจงึอาจจะไม่สามารถก้าวทนัหรอืพฒันาได้เท่าทนักบับรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญ

โดยตรงได้ ในการนี้ เม่ือองค์การท�าการก�าหนดแนวทางปฏิบัติขององค์การเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแล้ว  

ก็อาจจะท�าการปรึกษา ซื้อ หรือใช้อุปกรณ์ตลอดจนโปรแกรมประมวลผลจากบริษัทเทคโนโลยี ซ่ึงเป็น 

อีกหนทางหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดขึ้นได้ด้วยการลดต้นทุนด้านระยะเวลาได้  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในองค์การภาครฐัทีอ่าจจะไม่สามารถท�าการซ้ือหรอืลงทุนจ�านวนมากในโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางดิจิทัลได้มากนัก การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจึงเป็นหนทางที่ส�าคัญในการสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงได้ (O’Flaherty & Maloney, 2017)  

 ภายหลังจากการสร้างโลกเสมือนจริง (digital twins) และการมีอุปกรณ์อัจฉริยะ ตลอดจน 

การมีระบบประมวลผลอัตโนมัติข้างต้น โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะน�าไปสู่การค้นหา การเก็บรวบรวม และ
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น ในการแก้ไขปัญหารถติด องค์การภาครัฐจ�าเป็นต้อง 

จัดท�าแผนผังเมืองทั้งหมดในแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ digital twin ที่มีรายละเอียดของถนนซอกซอยต่าง ๆ 

และการแสดงถึงจ�านวนจุดของสัญญาณไฟจราจรเหมือนกันกับแผนผังในโลกภายภาพที่แท้จริง พร้อมทั้ง 

การตดิตัง้อปุกรณ์ดจิทิลัทีส่ามารถเก็บหรอืสะท้อนข้อมูลของจ�านวนรถยนต์หรอืผูใ้ช้ถนนได้ เช่น กล้อง cctv 

ที่สามารถจับภาพในฐานะ data sourcing ได้ เมื่อกล้อง cctv ส่งข้อมูลเข้าสู่ cloud ซึ่งมีระบบประมวลผล

วเิคราะห์ข้อมลูกจ็ะท�าให้สามารถทราบได้ว่า ถนนเส้นทางใดทีม่จี�านวนรถยนต์หรอืผูใ้ช้ท้องถนนจ�านวนมาก  

กจ็ะท�าการให้สัญญาณจราจรทีเ่อือ้อ�านวยต่อการผ่องถ่ายความหนาแน่นของรถยนต์บรเิวณดงักล่าวมากยิง่ข้ึน  

ซึง่การให้สญัญาณจราจรด้วยการประมวลผลของแพลตฟอร์มผงัเมอืงดจิทัิลนีจ้ะสามารถเช่ือมโยงในทุก ๆ จดุ 

ไฟสญัญาณทีเ่มือ่ท�าการเปิดไฟสญัญาณจราจรจดุหนึง่ ๆ  จะเชือ่มโยงไปยงัจดุอืน่ ๆ  เพือ่หาหนทางให้สามารถ

แก้ไขปัญหาหรือท�าการตัดสนิใจทีด่ทีีส่ดุได้ นอกจากนี ้ในภาคเอกชนนัน้ ธรุกจิใด ๆ  ทีไ่ด้พฒันา digital twin นัน้ 

จะท�าการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะเช่น เซ็นเซอร์ ให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ช้ินส่วน ตลอดจนสินค้าต่าง ๆ  

เพื่อใช้เซ็นเซอร์เหล่านั้นท�าการเก็บข้อมูลเรียลไทม์ (real time) เพื่อสร้าง digital twin ขึ้น โดยที่เซ็นเซอร์

จะท�าการเชือ่มต่อระหว่างโลกกายภาพจรงิและโลกเสมอืนทางดจิทิลัไว้ด้วยกัน และน�าเข้าไปสูก่ระบวนการ

วิเคราะห์เพือ่เป้าหมายต่าง ๆ  ต่อไปได้ ลกัษณะของการเช่ือมโยงระหว่างอปุกรณ์เทคโนโลย ี(internet of things)  

นี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุก ๆ การด�าเนินการเนื่องจากทุก ๆ การด�าเนินการนั้น 

จะได้รับการบันทึกและส่งข้อมูลกลับเข้าสู่คลาวน์ (cloud) ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้องค์การสามารถรวบรวม

ข้อเสนอแนะที่จ�าเพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มากยิ่งขึ้น (Marr, 2017) 

 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้างต้นควรอย่างยิ่งท่ีจะด�าเนินตามแนวทางของระบบนิเวศข้อมูล 

(data ecosystem) เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

ตามแนวทางของระบบนิเวศของข้อมูลเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความส�าเร็จขององค์การ  

การพัฒนาระบบนิเวศของข้อมูลจะช่วยส่งเสริมการจัดการข้อมูลเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่และคุณค่าท่ีแท้จริง

ของข้อมูลได้รับการแบ่งปันให้กับทุก ๆ หน่วยในสังคม (Ubaldi, 2013; Pollock, 2011; Manyika et al., 

2013) ในฐานะที่ข้อมูลเป็นรากฐานของความรู้ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ที่มีศักยภาพแก่สังคมได้  

(Danneels et al., 2017) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาครัฐ ทีบ่่อยครัง้องค์การภาครฐัมกัจะเป็นผูถ้อืข้อมลูขนาดใหญ่ 

และหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยข้อมูลจนท�าให้เกิดความไม่สมมาตรของข้อมูลขึ้น (asymmetric information)  

ด้วยลักษณะเช่นนี ้จึงท�าให้การใช้ประโยชน์หรอืคณุค่าของข้อมลูไม่ปรากฏขึน้ต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ องค์การ

ภาครัฐจึงควรสร้างความร่วมมือ (collaboration) ร่วมกันกับนักวิจัย ภาคส่วนเอกชน และภาคประชาชน

ด้วยการค�านึงถึงว่า คุณค่าที่แท้จริงของข้อมูลและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลที่ดีคือ การท�าให้

โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีความยั่งยืนและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่สังคมวงกว้างให้ได้มากที่สุด  

หากปราศจากผลลัพธ์ดังกล่าว ก็จะไม่มีความยั่งยืนเกิดขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล  

(O’Flaherty & Maloney, 2017; Lane, 2018 ) เช่นเดียวกันกับในองค์การภาคเอกชน ประโยชน์หรือ

คุณค่าที่แท้จริงของข้อมูลในยุคดิจิทัลเกิดขึ้นได้ ไม่เพียงแต่จ�าเป็นต้องอาศัยระบบข้อมูลมีการจัดการที่มี
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

เสถียรภาพ แต่ยังจ�าเป็นต้องอาศัยการเช่ือมต่อเครือข่ายข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความสามารถใน

การเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างเปิดเผย (Sansone et al., 2012 ; Wessels et 

al., 2017) แม้ว่า ความเชื่อโดยทั่วไปอาจจะเห็นว่า การเก็บข้อมูลหรือการมีข้อมูลควรจะด�าเนินการโดยลับ 

แต่อย่างไรเสีย ควรพึงค�านึงว่า องค์การก�าลังจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ 

และกระบวนการด�าเนินงาน ฉะนั้น การอนุญาตและเช้ือเชิญให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่ง

ของความเช่ือมโยงในระบบนิเวศของข้อมูลจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การสนับสนุนให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ บริษัทเอกชนอื่น ๆ องค์การไม่แสวงหาผลก�าไร ตลอดจนปัจเจกบุคคลที่

หมายรวมถงึพลเมอืงหรอืผูร้บับรกิารมบีทบาทในการรบัรูห้รอืใช้ประโยชน์จากข้อมลูแบบเปิดในยุคดจิทิลัจะ

ก่อให้เกดิคณุค่าทีแ่ท้จรงิและยัง่ยนืได้ (maximizing the benefits of open data) (Manyika et al., 2013) 

ทั้งน้ี ล�าดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกควรจะอยู่ในการก�ากับดูแลและขอบเขตของ

กฎระเบียบและขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลที่ควรได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ (Manyika et al., 2013) ด้วยเช่นกัน

 กลยุทธ์ที่ 5 การท�าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล 

(Improve Data Quality)

 ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในยุคดิจิทัลสามารถจ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ (Desouza & Jacob, 2017; 

Marr, 2015; Höchtl et al., 2016) คือ ข้อมูลท่ีมโีครงสร้าง (structured data) เป็นข้อมูลท่ีมกีารจดัระเบียบ 

และสามารถระบแุยกแยะได้อย่างชดัเจน เช่น ฐานข้อมูลท่ีมกีารเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบคอลมัน์ (columns) 

และแถว (rows) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมลูการขาย ข้อมลูลกูค้า เป็นต้น ข้อมลูก่ึงโครงสร้าง (semi-structured 

data) เป็นข้อมูลที่ไม่มีการจัดระเบียบอย่างชัดเจน แต่มีการระบุค�าส�าคัญ (key words) การท�าป้ายก�ากับ 

(tags) หรอืการท�าดัชน ี(indexes) เพือ่บ่งชีว่้า เป็นข้อมลูเกีย่วกบัอะไร และเพือ่ให้สามารถจ�าแนกหรอืสบืค้น

ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกได้อย่างสะดวกมากขึ้น เช่น ข้อมูลออนไลน์ที่มีการระบุค�าส�าคัญหรือการก�ากับ

ข้อความด้วยแฮชแท็ก (hashtags) เป็นต้น และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) เป็นข้อมูล 

ที่ไม่สามารถระบุโครงสร้างได้ เช่น ข้อความที่บรรจุเนื้อหาจ�านวนมาก รูปภาพ วิดีโอ ข้อความเสียง ข้อมูลที ่

มกีารโต้ตอบผ่านเครอืข่ายโซเชยีมเีดีย เช่น Facebook Twitter Instagram YouTube เป็นต้น อย่างไรกต็าม  

แม้ว่าประเภทและปริมาณของข้อมูลจะมีจ�านวนมากมายมหาศาลและสามารถสร้างประโยชน์และโอกาส 

ได้อย่างหลากหลายน้ัน แต่หากข้อมูลในฐานะปัจจัยน�าเข้าหรือเป็นวัตถุดิบของการขับเคลื่อนองค์การ 

ด้วยข้อมูลมีความผิดเพี้ยนหรือเป็นข้อมูลไม่ดีนั้น ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์จาก

การวเิคราะห์ทีผ่ิดพลาดเช่นกนั ดงัส�านวนภาษาองักฤษที่ว่า garbage in, garbage out (ใสข่ยะเข้าไปฉนัใด 

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาย่อมเป็นขยะฉันนั้น) ฉะน้ัน องค์การท่ีจะท�าการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ทีจ่ะต้องท�าการตรวจสอบข้อมลู (screening data) หรือความสะอาดข้อมลู (cleaning data) อย่างต่อเนือ่ง 

(Khayyat, et al, n.d.; McKelvey, Curran, & Toland, 2016; Tang, 2014)  

 ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนหรือข้อมูลที่ไม่ดีเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ เช่น การน�าเข้าข้อมูลท่ีผิดพลาด 

โดยมนุษย์ การน�าเข้าข้อมูลขณะที่เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อผิดพลาด (error) ซึ่งอาจจะท�าให้ข้อมูล
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ตกหล่น (missing data) หรือเกิดข้อมูลซ�้าซ้อนได้ (duplicated data) หรือเกิดข้อมูลที่ไม่สามารถเป็นไป

ได้จริง เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ อาจจะมีค่าผิดปกติ (outliers) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสุดโต่ง 

แยกออกจากกลุ่มโดยส่วนใหญ่ด้วย ความผิดเพี้ยนของข้อมูลเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูล  

(data quality) ที่จะไม่สามารถสะท้อนผลของข้อมูลในภาพรวมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

ได้อย่างแท้จริงแม้คุณประโยชน์ของข้อมูลจะมีมากมายมหาศาลก็ตาม (Wahyudi, Kuk & Janssen, 2018; 

Cai & Zhu, 2015) การจัดการกับข้อมูลด้วยการท�าความสะอาดข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ 

ใช้ประโยชน์ใด ๆ  จึงมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ แนวทางเบ้ืองต้นแต่มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ยวดอาจจะด�าเนนิด้วยการ 

จดัท�าพจนานกุรมข้อมลู (data dictionary) อันเป็นระบรุายละเอยีดส�าคญัของข้อมลูในการจดัประเภทหรอื

หมวดหมูข่องข้อมลูเพือ่ให้เราสามารถเข้าใจระบบฐานข้อมลูและใช้ประโยชน์จากข้อมลูในกลุม่หรอืหมวดหมู่

ที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดด้วยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในยุคดิจิทัลซ่ึงมีขนาดใหญ่ ซับซ้อน และหลากหลายประเภทนั้นอาจจะ 

ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ การตรวจสอบข้อมูลหรือท�าความสะอาดข้อมูลจึงจ�าเป็นต้องอาศัย 

ตัวแบบ (models) หรือการก�าหนดโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อให้สามารถจัดการกับการท�าความสะอาด

ข้อมูลได้ (Liu, Fan & Xiao, 2013; Souza & Amazonas, 2015 ; Hodge, 2014) เช่น การค้นหาข้อมูล

ที่ผิดแปลกหรือไม่มีความสัมพันธ์กับชุดข้อมูล (outlier detection หรือ anomaly detection) การแสดง

ค่าผดิปกติในข้อมลูด้วยการแสดงผลข้อมูล (data visualization) ทีส่ามารถแสดงให้เหน็ว่าเหตใุดค่าผดิปกติ

จึงอยู่ในต�าแหน่งดังกล่าวได้ การแก้ไขข้อมูลท่ีมีความผิดพลาด การจัดการข้อมูลให้มีลักษณะสมมาตร  

(standard normal distribution) ตลอดจนวิธีการทางสถิติต่าง ๆ เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ องค์การส่วนใหญ่

จงึมอบหมายความรับผดิชอบให้กบันกัวทิยาศาสตร์ข้อมลู (data scientists) นกัวศิวกรข้อมลู (data engineers)  

นักวิเคราะห์ข้อมูล (data analysts) ท�างานร่วมกันในการค้นหาข้อมลูหรอืน�าเข้าข้อมลูจากหลากหลายแหล่ง 

การออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้งานข้อมูล และการประมวลผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือท�าความเข้าใจโจทย์ปัญหาขององค์การหรอืโจทย์ทางธุรกจิ ตลอดจนการใช้ข้อมลูเพือ่สนบัสนนุเป้าหมาย

ขององค์การด้วย

 กลยุทธ์ที่ 6 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการสื่อสารข้อมูล 

(Data Communication)

 การมีข้อมูลนั่นเปรียบดั่งการมีอ�านาจ (data is power) แต่การวิเคราะห์และการปรับประยุกต์ใช้

ข้อมูลเป็นด่ังการควบคุมโชคชะตา ข้อมูลใด ๆ ท่ีปรากฏข้ึนจึงต้องได้รับการท�าความเข้าใจจากมนุษย์และ

เคร่ืองมือวิเคราะห์ต่าง ๆ  (IBM, 2015) ทกัษะการวเิคราะห์ข้อมูลเป็นสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัทุก ๆ  องค์การ

ทีจ่ะท�าการขบัเคลือ่นองค์การด้วยข้อมลูเนือ่งจากทกัษะดังกล่าวเป็นการสร้างขดีความสามารถในประมวลผล 

เชงิลึกเพือ่ให้สามารถน�าไปสูก่ารพฒันานโยบาย ผลติภณัฑ์ นวตักรรมต่าง ๆ  ตลอดจนการปรับปรงุประสทิธภิาพ 

ในการด�าเนนิการสิง่ต่าง ๆ ให้ทนัสมยัได้ (Cohen, 2010)  ผลการส�ารวจจากบริษทัช้ันน�าเช่น CrowdFlower  

พบว่า กว่า 83 เปอร์เซ็นต์ขององค์การก�าลังดิ้นรนเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะด้านข้อมูลที่มีความจ�าเป็นนี ้
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กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ให้กับบคุลากร (CrowdFlower, 2016) เนือ่งจากมลูค่าทีแ่ท้จรงิของข้อมลูในยคุดจิทัิลจะปรากฏแก่องค์การ

หรือธุรกิจก็ต่อเมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกประเภทร่วมกันทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (structured data) 

ข้อมลูกึง่โครงสร้าง (semi structured data) และข้อมลูไม่มโีครงสร้าง (unstructured data) ทัง้จากภายใน

และภายนอกองค์การ (Marr, 2015) บนพื้นฐานของเป้าหมายที่องค์การปรารถนาจะบรรลุ 

 การวเิคราะห์ข้อมลูในยคุดิจิทลัจึงเป็นไปเพ่ือค้นหาแบบแผนหรอืรปูแบบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมลู 

และแสวงหาจุดเชือ่มโยงระหว่างข้อมลูเหล่านัน้เพือ่ใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจและการสร้างโอกาสและศกัยภาพ 

ในการแข่งขนัขององค์การ ทกัษะในการวเิคราะห์ข้อมลูในยคุดจิทัิลมหีลากหลายประเภท (types of analytics)  

(Marr, 2017) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (descriptive analytics) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัย 

(diagnostic analytics) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ (predictive analytics) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เชงิให้ค�าแนะน�า (prescriptive analytics) เป็นต้น อกีทัง้ยงัมเีทคนคิในการวเิคราะห์ทีห่ลากหลายด้วย เช่น 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) การวิเคราะห์ด้วยการสร้างตัวแบบจ�าลอง (simulation) 

การวิเคราะห์ความรูสึ้ก (sentiment analysis) การวเิคราะห์เครือข่ายทางสังคม (social network analysis)  

การประมวลผลสญัญาณ (signal processing) การวเิคราะห์การถดถอย (regression analysis) การวเิคราะห์

เชงิพืน้ที ่(spatial analysis) การจ�าแนกประเภทข้อมลูเพือ่คาดเดาเหตกุารณ์ล่วงหน้า (predictive modelling)  

การรู้จ�าแบบ (pattern recognition) การวิเคราะห์ตัวอักษร (text analytics) การวิเคราะห์ภาพ (image 

analytics) การวเิคราะห์วดีโิอ (video analytics) การวิเคราะห์เสยีง (voice analytics) การวเิคราะห์เหตกุารณ์  

(scenario analytics) การจ�าลองโดยการใช้กลุม่ตวัอย่างซ�า้ (monte carlo simulation) โปรแกรมเชงิเส้น 

(linear programming) การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา (cohort analysis)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) การวิเคราะห์โครงข่ายประสาน (neural network analysis) 

การท�าเหมอืงข้อมลู (data mining) การวเิคราะห์อภมิาน (meta analytics) เป็นต้น เทคนคิวเิคราะห์ข้ันสงู  

เช่น การสร้างระบบการเรยีนรูด้้วยตนเองของเครือ่งโดยใช้ข้อมลูหรอืชุดวธิข้ัีนตอนของอลักอรท่ึิมในการวเิคราะห์ 

ข้อมูลทั้งในรูปแบบการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (unsupervised learning) และแบบมีผู้สอน (supervised 

learning) การเรียนรู้เชิงลึกด้วยการเลียนแบบการท�างานของระบบโครงข่ายประสาทในสมองของมนุษย์ 

(deep learning) การวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Cognitive Computing เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม องค์การโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การในภาครัฐมักจะประสบกับปัญหา 

การขาดแคลนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอ (Höchtl et al., 2016) ซ่ึงหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวคือ การส่งเสริมการฝึกอบรมเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะการวิจัยให้กับบุคลากรภาครัฐ

เพ่ือสร้างหลกัประกนัว่า บคุลากรเหล่านัน้จะสามารถมคีวามรูค้วามเข้าใจและใช้ข้อมลูได้อย่างมคีวามถกูต้อง 

(Blauer, 2018)  ซึ่งความสามารถเหล่านี้จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับรัฐบาลในอนาคต (future government)  

ทีอ่ยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมการจดัการทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ แต่อย่างไรกต็าม การแก้ไขปัญหาดงักล่าว

แม้จะมีความจ�าเป็น แต่เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีนั้น องค์การท้ังในภาครฐัและเอกชน

มกัจะอาศยัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในการด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู เช่น นกัวทิยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists)  
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หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (statistical analysts) เพื่อใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น 

การใช้เครือ่งมอื Hadoop เครือ่งมอื Hive เครือ่งมอื SQL การวเิคราะห์แบบคาดการณ์ล่วงหน้า การวเิคราะห์

เชิงสถิติ การท�าเหมืองข้อมูล (data mining) การวิเคราะห์ข้อความ (text analytics) เป็นต้น เมื่อสามารถ

ท�าวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้น ความสามารถในการคาดการณ์ การให้ค�าแนะน�า และวิธีการแก้ไขปัญหาท่ี 

เฉพาะเจาะจงก็จะปรากฏขึ้นได้อย่างมีเหตุและผลด้วย

 นอกจากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่มีความจ�าเป็นทั้งหมด นักวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด 

จ�าต้องค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่ตัวเลขหรือข้อมูลอาจจะไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ โดยเฉพาอย่างยิ่ง  

ปัจจัยแวดล้อมที่ยากจะวัดในเชิงปริมาณได้ การสร้างสมมติฐานหรือตัวแบบในการวิเคราะห์ที่รอบคอบและ

ครอบคลมุจงึช่วยหลกีเลีย่งการสร้างข้อสรปุทีไ่ม่ถกูต้องอนัจะน�าไปสู่การตดัสนิใจในเชิงนโยบายทีไ่ม่ถกูต้อง

ได้ (Esty & Rushing, 2007)  อีกทั้ง นอกจากทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อพึงระวังข้างต้นแล้ว  

ผู้บริหารตลอดจนนักวิเคราะห์ข้อมูลควรมีความสามารถในการสังเกตการณ์ความเชื่อมโยงหรือการอนุมาน

ความเชือ่มโยงระหว่างข้อมลูได้ด้วย เช่น ผลการวจิยัเชิงประจกัษ์ได้ท�าการวเิคราะห์ความสมัพันธ์และอทิธพิล

ของการผลิตข้อมูลออนไลน์ด้วย twitter ของประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ที่มีผลต่อตลาดเงินตราต่างประเทศ 

(Foreign Exchange Market) ซึง่ด้วยวธิกีารท�าเหมอืงข้อมลู (data mining) ได้ค้นพบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความยาวโดยเฉลี่ยของเนื้อหาในทวิตเตอร์กับตลาดหุ้น (stock market) โดยเฉพาะ ส�าหรับดัชนีเฉลี่ย

ดาวโจนส์ (Dow Jones Indeustrail Average index: DJI) และค้นพบผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว

จากการทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์ต่ออัตราแลกเปลี่ยน (exchange rates) ระหว่างสหรัฐอเมริกา

และแคนาดาด้วย (Colonescu, 2018) เป็นต้น ความสามารถดังกล่าวนีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างโอกาส 

ทางการแข่งขันและการเพิ่มพูนผลก�าไรให้กับองค์การได้

 นอกจากนี ้การสือ่สารข้อมลู (data communication) กม็คีวามส�าคญัอย่างยิง่เพ่ือการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลเช่นเดยีวกนัเนือ่งจากข้อมลูทีด่หีรอืผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมลูทีด่ทีีส่ดุกอ็าจจะถูกมองว่าเป็นขยะ  

(garbage) ได้หากไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นและเข้าใจคุณค่าของผลลัพธ์ข้อมูลนั้นได้ การแสดงภาพข้อมูล 

(data visualization) เป็นวิธกีารสือ่สารและน�าเสนอข้อมลูทีส่อดคล้องกบัการประมวลผลการรบัรูท้างสมอง

ของมนุษย์ (human brain processes) ในการท�าความเข้าใจข้อมูลจ�านวนมากและข้อมูลที่มีการวิเคราะห์

ที่ซับซ้อน การแสดงให้เห็นภาพรวมของข้อมูลนั้นสามารถช่วยให้เกิดการรับรู้และเข้าใจได้ง่ายกว่าการอ่าน

ผ่านตัวอักษรในกระดาษ อ่านตัวเลขในแถวและคอลัมน์ หรืออ่านรายงานท้ังเล่มได้ การแสดงภาพข้อมูล 

(data visualization) จึงเป็นกุญแจส�าคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก (actionable insights)  

ซึ่งปัจจุบันการเติบโตของตลาดแอพลิเคชั่นในการสร้างภาพข้อมูล (data visualization applications)  

มีมูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2017 มีมูลค่ามากถึง 4.12 พันล้านเหรียญสหรัฐและ

คาดว่าจะเติบโตอีกกว่า 9.21% หรือมีมูลค่าไปจนถึง 6.99 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี ค.ศ. 2022  

(Reuters, 2017) อนัเป็นผลจากการแข่งขันของบริษทัทีม่คีวามต้องการเครือ่งมอืและวธิกีารใหม่ ๆ  ในการแสดงผล 

ข้อมลูจ�านวนมากเพ่ือการตัดสนิใจทีร่วดเร็วและมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การเตบิโตของมลูค่าทางการตลาดนี้ 

สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของการแสดงภาพข้อมูลในเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน
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กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

 การแสดงภาพข้อมูล (data visualization) มีหลากหลายวิธี เช่น การน�าเสนอด้วยภาพกราฟ 

(graph) ภาพ (picture) วดีิโอ เป็นต้น วธิกีารแสดงภาพข้อมลูเหล่านีจ้ะช่วยองค์การหรอืธรุกจิบรรลุเป้าหมาย 

ได้ด้วยแนวทางต่าง ๆ (Marr, 2015: 2017) เช่น หนึ่ง การช่วยให้องค์การแปลงข้อมูลเป็นแผนภาพกราฟ 

(graphs) หน้ากระดานรวมแสดงข้อมูล (dashboards) หรือแผนที่ (maps) ที่สามารถบรรจุไว้ในเว็บไซต์ 

(website) ได้ สอง การช่วยให้องค์การหรือผู้รับทราบข้อมูลสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลหรือ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูในรปูแบบทีเ่ข้าใจได้ง่ายอย่างชดัเจน มปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็ สาม การเอือ้อ�านวย

การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหรือการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญแบบเรียลไทม์ (real time) และสามารถท�าให้

การประมวลผลข้อมูลจ�านวนมากเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สี่ การช่วยให้องค์การสามารถเข้าใจข้อมูลได้ดีมาก

ขึ้นจากการน�าเสนอข้อมูลในลักษณะปฏิสัมพันธ์ (interactivity) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

ด้วยการเจาะหาข้อมูลและค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเรียกดูรูปแบบแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูลที่ได้รับวิเคราะห์ซึ่งจะบ่งชี้ว่าสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มต้นทุน สามารถระบุและค้นพบปัญหาหรือ

โอกาสและตอบสนองต่อปัญหาหรือโอกาสได้อย่างทนัท่วงท ีตลอดจนการบ่งชีว่้า ควรจะปรบัปรงุกระบวนการ

ด�าเนินงานในส่วนใดและตรวจสอบกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้องค์การเติบโต ห้า การช่วยให้มองเห็นถึง

การเชือ่มต่อ (connect the dots) ระหว่างกระบวนการด�าเนนิงานและประสทิธภิาพการด�าเนนิงานได้อย่างรวดเรว็  

หก การสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การดึงความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีระยะเวลายาวนานขึ้น เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันมีสมาธ ิ

ในการให้ความสนใจต่อสิง่ใดสิง่หนึง่น้อยกว่าปลาทอง การรกัษาและคงไว้ซึง่ความสนใจต่อการน�าเสนอข้อมลู

จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญของการน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกด้วย และเจ็ด การช่วยบอกเล่าเรื่องราวผ่านข้อมูลทั้ง 

ในอดตีและอนาคตในการท�านายหรอืคาดการณ์ประเดน็ต่าง ๆ  อนัจะเอือ้อ�านวยให้องค์การสามารถพจิารณา

และท�าความเข้าใจในขั้นตอนการด�าเนินงานต่อไปได้

 กลยุทธ์ที่ 7 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์การด้วยการคว้าโอกาสและสร้างโอกาสบน

พื้นฐานของข้อมูลในยุคดิจิทัล (Turning Data into Action)

 การมีวิสยัทศัน์ในการเปล่ียนแปลง การมโีครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยข้ีอมลู หรือการมข้ีอมลูเหล่านี ้

ล้วนไม่มีความหมายหากองค์การไม่สามารถที่จะน�าข้อมูลไปสร้างมูลค่าหรือใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้  

เช่นเดียวกันการเก็บรวบรวมหรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็มิใช่จุดสุดท้ายของการขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล 

แต่พลังศกัยภาพของข้อมูลน้ันจะปรากฏกต่็อเมือ่ข้อมลูได้รบัการน�าไปใช้ประโยชน์ (use or reuse the data)  

อันเก่ียวข้องกับกระบวนการที่องค์การน�าข้อมูลไปพัฒนาการตัดสินใจ พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินการ

ขององค์การและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจมากขึ้น (Marr, 2017) อย่างไรก็ดี แม้จะมีความเห็นพ้องกันว่า 

ข้อมลูควรจะเป็นหัวใจของการตดัสนิใจ แต่องค์การต่าง ๆ  ยงัคงมไิด้มกีารปรบัโครงสร้างการด�าเนนิงานขององค์การ 

อยา่งมนียัส�าคญัเพือ่รองรับหรือสนับสนุนการใชข้้อมลูเพือ่การตดัสนิใจ ดงัผลส�ารวจจาก EY (2015) ซึ่งเปน็

บรษิทัชัน้น�าด้านบรกิารการประกันภาษ ีการท�าธรุกรรม และบรกิารให้ค�าปรกึษาได้รายงานว่า แม้ 81 เปอร์เซ็นต์ 

ของผู้บริหารระดับสูงจ�านวน 270 คนจะชี้ว่า ข้อมูลควรเป็นหัวใจของการด�าเนินการตัดสินใจทุก ๆ อย่าง 
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ในองค์การ แต่มีองค์การเพียง 31 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นท่ีมีการปรับโครงสร้างและแนวปฏิบัติการด�าเนินงาน 

ขององค์การเพื่อใช้ข้อมูลส�าหรับการดังกล่าว ฉะนั้น ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจึงเป็น 

ส่ิงที่สร้างความแตกต่างทางความส�าเร็จระหว่างองค์การ ดังที่ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชน 

ในสหรฐัอเมรกิากว่า 450 คน ได้เปิดเผยว่า ความแตกต่างทีท่�าให้บรษิทัซึง่ขบัเคลือ่นด้วยข้อมลูประสบความส�าเรจ็ 

ในระดับต่าง ๆ ที่ไม่ทัดเทียมกัน คือ ความสามารถในการเปิดเผยหรือปลดล็อคมูลค่าที่แท้จริงของข้อมูลได้

ในโลกแห่งความเป็นจริง (Marr, 2016) ความสามารถดังกล่าวนี้คือ การท�างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  

ทมีวิเคราะหข์อ้มลูหรอืทีมประมวลผลข้อมลู และทมีพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบริการนับตั้งแต่ในระดับนโยบาย 

การปฏิบัติการต่าง ๆ จวบจนการสร้างผลผลิตในเชิงรูปธรรม

 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูให้เกดิขึน้ในทางปฏบัิต ิเร่ิมต้นด้วยการก�าหนดนโยบายข้อมูล (data policy)  

ในองค์การท่ีต้องระบถุงึแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมลูในทางปฏบัิต ิ(Jung & Park, 2015; Zuiderwijk &  

Janssen, 2014) นโยบายทางข้อมลูในองค์การมคีวามส�าคญัอย่างย่ิงเน่ืองจากเป็นกลไกท่ีสามารถสร้างความม่ันใจ 

และความยั่งยืนให้กับการขับเคลื่อนด้านข้อมูลในระยะยาวได้ (Jaeger & Bertot, 2010) ในมิติของภาครัฐ 

นโยบายทางข้อมูลมักจะระบุถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมของข้อมูลภาครัฐแบบเปิดในแต่ละประเทศ  

(Manyika et al., 2013) สิทธิของพลเมืองด้านข้อมูล การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม และการปฏิสัมพันธ์กับ

ผูใ้ช้ประโยชน์จากข้อมลูและผูใ้ห้บริการข้อมูล (Bertot et al., 2010; Janssen, 2011) ซึง่ผลการศึกษาวจิยัจาก  

Jung และ Park (2015) ชีว่้า นโยบายข้อมลูเป็นกลไกส�าคญัของความส�าเร็จในการขบัเคลือ่นประเทศด้วยข้อมลู 

ของประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่นโยบายข้อมูลขององค์การในภาคเอกชนจะระบุถึงการช่วยกระตุ้นการเติบโต

ทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างข้อได้เปรียบที่หลากหลายในมิติต่าง ๆ (Borzacchiello & Craglia, 2012)

 เมือ่ใดกต็ามทีอ่งค์การจะน�านโยบายทางข้อมลูไปสูก่ารปฏบิติั นัน่บ่งช้ีว่า องค์การก�าลงัสร้างพนัธสญัญา  

(commitment) ทีจ่ะเปลีย่นแปลงองค์การ ซึง่เพือ่รองรบัความมุง่มัน่นี ้องค์การจ�าเป็นต้องพฒันาแผนปฏิบัติ

ในการใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพือ่รองรบัโอกาสทางเศรษฐกจิและศกัยภาพทางการแข่งขันต่าง ๆ ท่ีจะเกดิข้ึน  

ข้อมูลในยคุดจิทิลัมีส่วนทีเ่กีย่วข้องในทางเทคนิคต่าง ๆ  ซึง่องค์การควรจะก�าหนดคณะหรือทมีทีป่ระกอบไปด้วย 

ทุกแผนกงานที่ไม่ใช่เพียงแต่ฝ่ายเทคนิคหรือเทคโนโลยี แต่ควรรวมไปถึงนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาด

หรือนักขายที่เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือลูกค้า หรือบุคลากรผู้มีความรู้ทางธุรกิจในภาพรวม และ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมผีูจ้ดัการด้านข้อมลู (chief data officer, CDO)  ซึง่มหีน้าทีก่�ากบัดแูลการส�ารวจข้อมลู  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และทีมดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มคนที ่

ควรได้รบัการออกแบบให้สามารถท�าการผิดพลาดได้โดยปราศจากข้อต�าหนหิรอืบทลงโทษใด ๆ  เฉกเช่นเดียวกนั  

ทรัพยากรมนุษย์ในกลุม่นีค้วรจะมีความยนิดีทีจ่ะท�าการทดลองหรอืคดิค้นสิง่ต่าง ๆ  แม้ว่าสิง่ทีไ่ด้ทดลองหรอื

คิดขึ้นมาน้ันอาจจะผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ก็ได้ (imperfections) การเริ่มต้นการขับเคลื่อนองค์การ 

ด้วยข้อมูลอาจจะท�าการทดลองใช้ในเป้าหมายองค์การหรือปัญหาขององค์การที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก  

เพ่ือท�าให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยเฉพาะบคุลากรในองค์การได้เหน็ถงึความส�าเรจ็ อนัจะมผีลท�าให้การต่อต้าน

การเปลี่ยนแปลงในองค์การก็มีจะแนวโน้มที่ลดลง นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรอื่น ๆ ควรจะได้รับ 
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

การเรียนรู้เก่ียวกับการขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูลด้วย การเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงขององค์การที ่

ก�าลงัจะเกดิข้ึนด้วยการสมัมนา (seminar) การฝึกอบรมแนวคิดและทักษะใหม่ ๆ (retraining and reskilling  

workers) เป็นอกีหนทางหนึง่ทีจ่ะช่วยลดการต่อต้านการเปลีย่นแปลงในท่ัวท้ังองค์การและเสรมิสร้างความสามารถ 

ในการเปลีย่นแปลงขององค์การได้ (McKinsey, 2018a; Darmody, 2018; Simplilearn, 2018) การใช้ประโยชน์ 

หรือการสร้างมลูค่าจากข้อมูลจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดบัสงูในการสนับสนนุ 

ด้านทรัพยากรและการฝึกอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกัน 

(Dawes, Vidiasova & Parkhimovich, 2016) เมื่อองค์การได้ท�าการเตรียมพร้อมในกระบวนการส�าคัญ

ข้างต้นแล้ว องค์การทีก่�าลงัจะขบัเคลือ่นด้วยข้อมลูควรจะเปิดรบัโอกาสหรอืคว้าโอกาสต่าง ๆ  ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ 

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (Marr, 2015) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า องค์การจะได้รับ 

การเปลีย่นแปลงอนัเกิดจากการใช้ประโยชน์จากข้อมลูมากเพียงใดข้ึนอยูกั่บความสามารถในการมองเหน็โอกาส 

และการคว้าโอกาสด้วยการน�าไปสู่การปฏิบัติได้เท่านั้น โอกาสต่าง ๆ ท่ีจะปรากฏข้ึนจากการใช้ประโยชน์

จากข้อมูล (Marr, 2016: 2017) ประกอบไปด้วย 

 หนึ่ง โอกาสที่จะได้ท�าความเข้าใจผู้รับบริการหรือลูกค้าเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

การบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถบ่งช้ีได้ถึงรูปแบบพฤติกรรมท่ีแท้จริงของผู้บริการหรือลูกค้าท้ัง 

ในรูปแบบกลุ่มและปัจเจกบุคคลได้ ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้องค์การน�าเสนอรูปแบบสินค้าหรือบริการ 

ตลอดจนข้อแนะน�าทีจ่�าเพาะเจาะจงส�าหรับลกูค้าหนึง่ ๆ  ได้อย่างแม่นย�าและมโีอกาสทีจ่ะท�าการบรรลวุตัถปุระสงค์ 

ของการเจรจาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น โรงแรมในยุคดิจิทัลท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น 

เฟสบุค๊ (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) เวบ็ไซต์ (Websites) หรอืข้อมลูในประเภทต่าง ๆ  เพือ่ท�าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้บริโภค (customer experience) เส้นทางของผู้บริโภค (customer journey) 

หรือบริบทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จะช่วยท�าให้โรงแรม

สามารถปรบัปรงุและพฒันาทัง้จดุแขง็จดุอ่อนของตน ประกอบกับน�าเสนอรปูแบบแพค็เกจทัง้ในมติทิีต่อบสนอง 

ต่อความต้องการในด้านการใช้งาน (function needs) และความต้องการด้านอารมณ์ความรูส้กึ (emotional  

needs) ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มพฤติกรรมหรือลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยการยึดโยง 

ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางส�าคัญในการบริการ (customer-centered services) 

 สอง โอกาสทีจ่ะได้ท�าการพฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพกระบวนการด�าเนนิงานขององค์การหรอืธรุกจิ  

ข้อมูลในยุคดิจิทัล เช่น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ข้อมูลการสืบค้นออนไลน์ ข้อมูลการจราจร ตลอดจนข้อมูล

การพยากรณ์อากาศ เหล่านีเ้มือ่ได้รบัการวเิคราะห์ข้อมลูจะช่วยให้องค์การสามารถคาดการณ์การปฏบัิตงิาน

ล่วงหน้าได้ เช่น ห้างสรรพสนิค้าท�าการวเิคราะห์ข้อมลูจากหวัข้อสนิค้าทีก่�าลงัได้รับความนยิมในส่ือโซเชยีลมเีดยี 

และท�าการเพ่ิมปรมิาณและความหลากหลายของสนิค้าชนดิดงักล่าวในช้ันวางสนิค้าเพือ่รองรบัความต้องการ

ของผูบ้รโิภค บรษัิทขนส่งสนิค้าหรอืผูโ้ดยสารวเิคราะห์ข้อมลูเรยีลไทม์ (real time) สภาพภมูอิากาศร่วมกบั

ข้อมูลเรียลไทม์สภาพจราจรเพื่อท�าการคาดการณ์ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขนส่ง หรือการค้นหาเส้นทาง 

ทีใ่ช้ระยะเวลาน้อยมากทีส่ดุในการขนส่งพร้อมท้ังการค�านวณต้นทนุค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากทางเลอืกต่าง ๆ ได้  
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อีกทั้งยังสามารถใช้ระบบจีพีเอสหรือเซ็นเซอร์เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการจัดส่งหรือการเคลื่อนท่ีของ

ยานพาหนะได้ บริษัทภาพยนตร์หรือบริษัทจัดจ�าหน่ายหนังสือด้วยระบบออนไลน์ก�าหนดขั้นตอนวิธี  

(algorithms) ด้วยการใช้ข้อมลูจากประวติัหรือพฤตกิรรมการค้นหาหรอืรบัชมภาพยนตร์หรอืการซือ้หนงัสอื

ในการแนะน�าภาพยนตร์หรือหนังสือที่มีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับความนิยมชมชอบของผู้บริโภค 

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูเชงิท�านาย (predictive analytics) นีท้�าให้บรษิทัสามารถคาดการณ์สนิค้าทีผู่บ้รโิภค

จะท�าการซื้อก่อนที่ผู้บริโภคจะรู้ตนเองเสียอีกว่า ผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการใด เป็นต้น 

 สาม โอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น การใช้อุปกรณ์อัจฉริยะหรือเซ็นเซอร์ อาทิ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือนาฬิกาอัจฉริยะวัดอุณหภูมิวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (smart watches or smart 

phone apps) เป็นต้น ในการตรวจสอบความเครียดจากอุณหภูมิของร่างกาย หรือน�้าเสียงในการสนทนา

ของพนักงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยท�าให้องค์การมีความเข้าใจ 

ในพฤติกรรมของบุคลากรมากยิ่งขึ้น และสามารถคาดการณ์ได้ว่า บุคลากรใดควรที่จะได้รับการพักผ่อน 

หรือการช่วยเหลือในด้านสุขภาพอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาด้านสุขภาพและอารมณ์มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้

 สี ่โอกาสทีจ่ะพฒันาผลการด�าเนนิงานของบคุลากร เช่น องค์การทีใ่ช้การสือ่สารการสัง่การบคุลากร 

ตลอดจนการให้บคุลากรรายงานผลการด�าเนนิงานหนึง่ ๆ  ด้วยโปรแกรมออนไลน์ทีม่กีารบนัทกึรายละเอยีด 

ของกจิกรรมเหล่านัน้จะสามารถใช้ข้อมลูทีม่กีารบนัทกึเหล่านัน้ในการประเมนิศกัยภาพและผลการปฏบิตังิาน 

ของบุคลากรทั้งในรูปแบบประเมินผลทันท่วงทีหรือประเมินผลตามห้วงเวลาได้ด้วย ข้อมูลเหล่านี้สามารถ 

น�าไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลผลิตในท้ายที่สุดได้ 

 และ ห้า โอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน นอกจากองค์การ 

จะสามารถสร้างสรรค์และพฒันาสนิค้าและบรกิารท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภคได้แล้ว องค์การ

ยังสามารถก�าหนดมาตรฐานในมติิต่าง ๆ  ได้อย่างมคีวามชัดเจนมากยิง่ข้ึน เช่น มาตรฐานของสนิค้า มาตรฐาน

ของการบริการ มาตรฐานของการปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากโอกาสท่ีจะปรากฏข้ึนอันเป็นผลมาจาก 

การใช้ประโยชน์จากข้อมลูแล้ว ในยคุดิจิทลันัน้ โอกาสขององค์การมอียูทุ่กหนแห่ง องค์การควรมองหาโอกาส 

สร้างสรรค์โอกาส ตลอดจนเปิดโอกาสที่แตกต่างหลากหลายให้เกิดข้ึนกับองค์การด้วยเช่นกัน กล่าวคือ  

ไม่ส�าคญัว่า องค์การหรอืธรุกจิจะมสีถานทีต่ัง้หรอืไม่หรอืจะมทีีต่ัง้อยูท่ีใ่ด แต่สิง่ส�าคญัคือ การท�าให้ผูบ้รโิภค

ได้รบัรูว่้า มอีงค์การปรากฏขึน้ และองค์การเองสามารถเข้าถึงผูร้บับรกิารหรือลกูค้าว่าอยูท่ี่ใด การสร้างโอกาส 

ด้วยข้อมูลในแง่นี้คือ การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศข้อมูล (data ecosystem) อันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล

และการพึง่พาอาศัยกนัระหว่างหุน้ส่วนต่าง ๆ (partnerships) ขององค์การ ยิง่องค์การมหุ้ีนส่วนท่ีหลากหลาย  

ยิ่งสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตได้มากยิ่งข้ึน การเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันภายในระบบนิเวศข้อมูล  

องค์การหนึ่ง ๆ จะมีโอกาสได้ท�าการเรียนรู้ประสบการณ์ขององค์การอื่น ๆ ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์

ระหว่างกันในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสูงสุด (Dawes, Vidiasova & Parkhimovich, 2016) ด้วย 
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

 กลยุทธ์ที่ 8 การสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ให้กับผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ข้อมลูเป็นดัง่ดาบสองคม (double-edged sword) ซ่ึงเป็นได้ทัง้เชือ้เพลงิหรือทรพัยากรเชงิกลยทุธ์ที ่

จะเปิดโอกาสและสร้างมลูค่าให้กบัธรุกจิรปูแบบใหม่หรือสนิค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ตลอดจนการปรับเปล่ียน 

วถิกีารด�าเนินงานขององค์การ แต่ในขณะเดยีวกัน ข้อมลูยงัก่อให้เกิดความกังวลหรอืความเสีย่งในประเด็นต่าง ๆ   

(McKinsey, 2018) เช่น ความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขต

ทางจริยธรรมในการธ�ารงรักษาข้อมูลหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นต้น ความปลอดภัยของข้อมูล (data 

security) ความเป็นส่วนตัว (privacy) และจริยธรรม (ethics) ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นประเด็น

ความท้าทายขององค์การที่มีก�าลังพัฒนาองค์การด้วยข้อมูลอยู่เสมอ (Spavin & Fegan, 2017) ยิ่งจ�านวน

ข้อมลูทีเ่พิม่มากขึน้เท่าใด มคีวามหลากหลายหรอืซบัซ้อนมากเท่าใด ประเดน็ดงักล่าวนีย้ิง่มคีวามส�าคญัมาก

เท่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์การท�าการเช่ือมโยงหรือบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันและ 

เมือ่องค์การเพิม่ความสามารถในการเข้าถงึระบบข้อมลูเหล่านัน้ (Marr, 2017) ระบบข้อมลูยิง่มคีวามส�าคญั

มากย่ิงขึ้น ระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจึงจ�าเป็นต้องมีความน่าเช่ือถือ มีเสถียรภาพ และมีมาตรฐานท่ีมี 

ความชัดเจนที่ยึดโยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

 การละเมิดข้อมูล (data breaches) น�าไปสู่ความเสียหายอย่างมากขององค์การท้ังท่ีสามารถ 

วัดได้เป็นตัวเงินและที่มิใช่ตัวเงิน (Marr, 2017) ในปี ค.ศ. 2018 ต้นทุนโดยเฉลี่ยจากการถูกโจมตีหรือ 

ละเมิดข้อมูล (data breach attacks) ต่อข้อมูลแต่ละหน่วยที่สูญหายหรือถูกขโมยคิดเป็น 148 ดอลลาร์

สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีต้นทุนโดยเฉลี่ยรายปีจากการถูกโจมตีหรือ 

ละเมิดข้อมูลคิดเป็น 3.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.4 เปอร์เซ็นต์ (IBM-Ponemon 

Institute, 2018) นอกจากในมติิของต้นทนุค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึน ผลกระทบจากการถูกละเมดิข้อมลูได้ก่อให้เกดิ 

ความเสียหายต่อองค์การในมิติอื่น ๆ โดยร้อยละ 75 ของบริษัทชั้นน�าชี้ว่า การละเมิดข้อมูลท�าให้เกิด 

ความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญต่อกระบวนการด�าเนินงานทางธุรกิจ และร้อยละ 65 ชี้ว่า การละเมิดข้อมูล

ส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงขององค์การ (IBM-Ponemon Institute, 2018) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความเสียหายที่เลวร้ายที่สุดคือ การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางธุรกิจที่ทั้งเกี่ยวข้องกับ

แนวทางด�าเนนิงานธรุกจิและแผนการธรุกิจในอนาคต ในปัจจุบัน ผลการวิจยัชีว่้า ปี ค.ศ. 2019 ทัว่โลกลงทนุ

ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่า 124 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Gartner, 2018) โดยคิดเป็น

ค่าใช้จ่ายในการอัพเดต (updating) ระบบข้อมูล การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันข้อมูล  

ผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมาย ตลอดจนการชดใช้ให้กบัลกูค้าซึง่อาจได้รบัผลกระทบด้วย เป็นต้น ซึง่ในการพฒันา

ความปลอดภัยของข้อมูลมีหลากหลายแนวทาง โดยแนวทางที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

 แนวทางทีห่น่ึง การพัฒนาข้อบงัคับ นโยบาย และแผนความปลอดภัยของข้อมลูเป็นแนวทางพืน้ฐาน 

ทีส่�าคัญขององค์การทีพ่งึปฏบิติั เน่ืองจากข้อบังคบั นโยบาย และแผนเป็นดัง่ข้อพันธะสญัญาท่ีองค์การได้ให้ไว้ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลที่องค์การต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (O’Flaherty & Maloney, 2017; 
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Whitman & Mattord, 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่หรือการใช้ประโยชน ์

จากข้อมูลต้องมีความสมดุลกับการรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว (privacy) และความปลอดภัยของข้อมูล 

ข้อมลูทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความเป็นส่วนตัวต้องได้รบัการปกป้องอย่างระมดัระวงัและหากจ�าเป็นต้องมกีารเปิดเผย 

ต่อสาธารณะก็จ�าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ 

(IBM, 2015) เน้ือหาสาระทีส่�าคัญของข้อบงัคับ นโยบาย และแผนความปลอดภยัขององค์การควรมีการระบุถึง 

แนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ขอบเขตของการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ความสามารถและ

ล�าดับการเข้าถึงข้อมูลทั้งข้อมูลระดับบุคคลและระดับองค์การ เนื้อหาสาระเหล่านี้ควรมีการชี้แจงต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของข้อมูล รวมถึงการได้รับการอนุญาตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวด้วย นอกจาก 

การพัฒนาข้อบังคับ นโยบาย และแผนความปลอดภัยของข้อมูลข้างต้น การเตรียมความพร้อมและ 

ความคล่องตัวเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีสุดในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมพูนความทนทานต่อ 

การบกุรกุหรอืการโจมตทีางไซเบอร์ ตลอดจนการคนืสภาพของระบบข้อมลูในระดบัสงู (cyber resilience) 

วิธีที่ดีท่ีสุดในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่คาดเดาไม่ได้ คือ การเตรียมพร้อมตลอดเวลา  

(IBM - Ponemon Institute, 2018) ฉะน้ัน องค์การควรจดัท�าแผนเผชิญเหตหุรอืแผนรบัมอืเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 

ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเป็นทางการ (a formal cybersecurity incident response plan) 

ที่จะน�ามาใช้อย่างสม�่าเสมอทั่วทั้งองค์การด้วย เนื่องจากเป็นแผนแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อม 

ต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีความส�าคัญ แต่ผลส�ารวจ

ทัว่โลกในปี ค.ศ. 2018 จากผูเ้ชีย่วชาญด้านไอท ีพบว่า องค์การกว่า 77 เปอร์เซน็ต์ไม่มแีผนรบัมอืเหตกุารณ์

ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเป็นทางการ (IBM - Ponemon Institute, 2018) ดังนั้น  

เพื่อการเพิ่มพูนกลยุทธ์ความปลอดภัยของข้อมูล องค์การต่าง ๆ ควรพิจารณาจัดท�าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน

ทางไซเบอร์ด้วยเช่นกนั อกีทัง้ไม่ว่าจะเป็น ข้อบังคบั นโยบาย แผนความปลอดภยัของข้อมลู และแผนเผชิญเหต ุ

จะได้รับการก�าหนดขึ้นครอบคลุมเพียงใด แนวทางเหล่าน้ีควรเปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพื่อให้

สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก�าลังเติบโตด้วย 

 แนวทางที่สอง การสร้างและพัฒนาบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญภายในองค์การและการเป็นหุ้นส่วน 

ความปลอดภัยกับองค์การเชีย่วชาญภายนอก โดยในมติิภายในขององค์การนัน้ บุคลากรโดยท่ัวไปขององค์การ

ควรตระหนกัถงึความส�าคญัของความปลอดภัยของข้อมลูและโดยเฉพาะอย่างยิง่ การตระหนกัถงึผลกระทบ

หากข้อมูลถูกละเมิดหรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูลในองค์การ นอกจากนี้ ในแต่ละองค์การควรสร้างและ 

พัฒนาทีมเผชิญเหตุ (incident response team) ที่แข็งแกร่งและคอยสอดส่องตรวจตราภาวะคุกคาม 

ทั้งภายในและภายนอกท่ีจะเกิดขึ้นต่อระบบฐานข้อมูลองค์การ การสร้างทีมเผชิญเหตุนี้เป็นประโยชน์ 

เชิงบวกในค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลหรือละเมิดข้อมูล โดยมีศักยภาพ 

ในการลดต้นทุนการละเมิดข้อมูลในแต่ข้อมูลแต่ละหน่วยได้ 14 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การมีส่วนร่วมของ 

หุ ้นส่วนหรือการว่าจ้างผู ้เชี่ยวชาญภายนอกสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนต่อข้อมูลแต่ละหน่วย  

13.4 ดอลลาร์สหรัฐ (IBM-Ponemon Institute, 2018) อย่างไรก็ตาม ในประการหลังนั้น เพื่อเป็นการ 
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ลดต้นทุน องค์การอาจจะท�าการก�าหนดห้วงเวลาตรวจสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูลจากองค์การ 

ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเป็นระยะ ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกนัน้ อาจจะหมายรวมไปถึงบุคคลท่ีเรยีกว่า White Hat 

Hacker ซึ่งมีความสามารถสูงด้านคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับแฮกเกอร์ (hackers) แต่มุ่งเน้นไปที่การเจาะหา

ข้อบกพร่องของระบบป้องกนัความปลอกภยัของข้อมลูมากกว่าการโจมตหีรอืการละเมดิข้อมลูเพือ่ประโยชน์

ใด ๆ  ดั่งเช่นกรณีของบริษัท HP ซึ่งพัฒนาระบบป้องกันคอมพิวเตอร์ด้วยความร่วมมือจาก Michael Calce 

หรือที่ทั่วโลกรู้จักในนาม MafiaBoy ผู้จู่โจมเข้าระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของธุรกิจชั้นน�าระดับโลก

อย่าง Amazon, CNN, eBay, Yahoo ตั้งแต่อายุเพียง 15 ปี (HP, n.d.) การว่าจ้างหรือเป็นหุ้นส่วนกับ 

White Hat Hacker นี้บริษัทชั้นน�าที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมักเป็นบริษัทท่ีเปิดรับ 

เป็นผู้ว่าจ้างมากที่สุด โดยร้อยละ 30 ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชี้ว่า การท�างานร่วมกับ White Hat Hacker 

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกลยุทธ์ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ทั่งทั้งองค์การเนื่องจากแฮกเกอร์

ประเภทน้ีสามารถให้มุมมองและความช่วยเหลือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยในโลก 

แห่งความเป็นจริงได้มากที่สุด (Radware, 2019)

 แนวทางที่สาม การพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคล (identity management) และการรับรอง 

ความถูกต้อง (authentication) โดยผลการส�ารวจชี้ว่า ร้อยละ 70 ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีต่างยืนยันว่า 

ระบบยืนยันตัวบุคคลหรือระบบอัตลักษณ์และการรับรองความถูกต้องยังคงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ 

ในการสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด (IBM-Ponemon Institute, 2018) การพัฒนา

รหัสผ่านให้มีความซับซ้อนตามล�าดับขั้นในการเข้าถึงข้อมูลเป็นการป้องกันการจู่โจมหรือการละเมิดข้อมูล

ของแฮ็กเกอร์ (hackers) ได้ดีที่สุดและง่ายต่อการด�าเนินการมากท่ีสุด โดยมาตรการจ�ากัดการเข้าถึง 

ล�าดับชั้นความส�าคัญของข้อมูลนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกว่าร้อยละ 88 เห็นพ้องกันว่า เป็นมาตรการที่ส�าคัญ

ที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดีที่สุดและเป็นมาตรการจ�าเป็นด้านความปลอดภัยบนโลก

ไซเบอร์ที่องค์การต้องการน�าไปใช้ (IBM-Ponemon Institute, 2018)

 แนวทางที่สี่ การส�ารองข้อมูล (data back-up) ภายในองค์การเป็นประจ�าเป็นหนึ่งในวิธีพื้นฐาน

ขององค์การทีค่วรปฏบิติั การสญูเสยีข้อมลูเป็นปัญหาร้ายแรงขององค์การทีอ่งค์การต้องเตรยีมพร้อมส�าหรบั

สิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น องค์การทุกองค์การควรท�าการส�ารองข้อมูลเป็นประจ�าโดยอาจจะกระท�า 

ตามก�าหนดระยะห้วงเวลา เช่น เป็นประจ�าทุกวัน เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เป็นต้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การส�ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติในทุก ๆ ครั้งท่ีมีการปรากฏข้ึนของข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมซอร์ฟแวร์ 

ที่มีคุณภาพสามารถช่วยให้องค์การต่อสู้กับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส�าคัญด้วย นอกจากการส�ารองข้อมูลภายในองค์การแล้ว  

แนวทางหนึ่งในการส�ารองข้อมูลที่ก�าลังได้รับความนิยมคือ การเพิ่มพูนความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ

คลาวด์ (cloud) ซึ่งเป็นการส�ารองข้อมูลโดยการอาศัยระบบการจัดการข้อมูล การรักษาความปลอดภัย 

ของข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลจากองค์การภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ เช่น การให้บริการพื้นท่ี 

จัดเก็บข้อมูลของ Amazon, Micorsoft Azure, Google, Alibaba, Dropbox (Radware, 2019) เป็นต้น 
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โดยผลจากการส�ารวจจากองค์การชั้นน�าทั่วโลกพบว่า กว่าร้อยละ 70 ขององค์การ ได้ใช้บริการพ้ืนท่ี 

จัดเก็บข้อมูลจากองค์การภายนอก (Radware, 2019)  ซึ่งแนวโน้มการใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วย 

ระบบคลาวด์นี้ก�าลังได้รับความนิยมจากองค์การต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากสามารถลดต้นทุนเก่ียวกับ

การจดัเก็บและรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูได้เมือ่เทยีบกับการด�าเนนิการดงักล่าวด้วยตนเองขององค์การ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบความปลอดภัยของคลาวด์นั้นด�าเนินการโดยองค์การเชี่ยวชาญเฉพาะทางชั้นน�า 

ที่มีการพัฒนาระบบความปลอดภัย การป้องกันและการตรวจสอบข้อผิดพลาดให้มีโอกาสปรากฏขึ้น 

น้อยทีส่ดุ อีกทัง้ด้วยระบบดงักล่าวนี ้ยงัให้บรกิารการประมวลผลทีม่คีวามพร้อมต่อการตอบสนองความต้องการ 

ทางธุรกิจหรือการใช้ประโยชน์ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบคลาวด์นี้ 

ผู้ใช้บริการพึงค�านึงเสมอว่า ผู้ให้บริการมิใช่ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างความปลอดภัยหรือ 

ความเสยีหายหากข้อมลูได้รบัการละเมดิหรอืรัว่ไหล โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากความผดิพลาดดงักล่าวเกดิจาก

ผู้ใช้บริการเอง การด�ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลจึงจ�าเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง 

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางที่ห้า การพัฒนาระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และการกู้คืนระบบ 

ความปลอดภัยของข้อมูล ผลการส�ารวจที่ด�าเนินการโดยสถาบัน Ponemon ภายใต้บริษัทชั้นน�าอย่าง IBM 

พบว่า โดยเฉลีย่แล้ว ระยะเวลาในการระบุหรือค้นพบว่ามกีารละเมดิข้อมลูใช้เวลา 197 วนั และระยะเวลาเฉลีย่ 

ในการกู้คืนหรือแก้ไขปัญหาจากการละเมิดข้อมูลใช้เวลา 69 วัน นอกจากนี้ ผลการส�ารวจช้ีว่า องค์การ 

ซึ่งจ�ากัดขอบเขตการละเมิดและแก้ไขปัญหาในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันจะสามารถลดค่าใช้จ่าย  

1 ล้านดอลลาร์สหรฐัเม่ือเทยีบกบัองค์การซึง่ใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วนั (IBM-Ponemon Institute, 2018) 

ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวนี ้นอกจากสร้างผลกระทบทางด้านต้นทนุค่าใช้จ่ายแล้ว ยงัสร้างผลกระทบต่อชือ่เสยีง

และความน่าเชือ่ถอืขององค์การด้วย กล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่า องค์การยิง่ใช้ระยะเวลามากเท่าใดในการค้นพบว่า 

ข้อมลูถกูละเมิดหรอืมกีารร่ัวไหลของข้อมูลเกดิข้ึน ต้นทุนด้านต่าง ๆ ความเสยีหายด้านต่าง ๆ ยิง่มเีพิม่มากข้ึน  

โดยในปัจจบุนันัน้ องค์การร้อยละ 40 ยงัคงใช้กระบวนการกูค้นืความเสียหายของระบบความปลอดภัยข้อมลู

ด้วยตัวบุคคล (manual) ขณะที่องค์การอีกส่วนหนึ่ง ได้มุ่งพัฒนาระบบโปรแกรมอัตโนมัติในการด�าเนินการ

ดังกล่าว ค�าว่า การด�าเนินการโดยอัตโนมัติหมายถึง การก�าหนดชุดของขั้นตอนการกู้คืนความเสียหาย 

โดยอัตโนมัติด้วยระบบของข้อมูลเอง (automated disaster recovery process) โดยแม้จะเป็นการลงทุน

ที่สูง แต่ด้วยระบบโปรแกรมอัตโนมัติในการกู้คืนและแก้ไขปัญหา ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยกรณีเกิดการรั่วไหล 

ของข้อมูลสามารถลดลงได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (IBM-Ponemon Institute, 2018) แนวทางดังกล่าวนี้ 

จึงน่าจะเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการเพิ่มพูนความปลอดภัยของข้อมูลได้

 กลยุทธ์ที่ 9 การสร้างวัฒนธรรมทางข้อมูล (Data Culture) เพื่อการบริหารและการพัฒนา

กลยุทธ์ด้านข้อมูลอย่างยั่งยืน

 การขับเคลื่อนใด ๆ จะประสบผลส�าเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้คนซึ่งเป็นผู้ท�าการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น 

เทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล (MIT, 2016) อุปสรรคที่ขัดขวาง 
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อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

การเปล่ียนแปลงไม่ใช่เพียงข้อจ�ากัดด้านต้นทุนหรือทรัพยากรต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือ 

การขาดแคลนบุคลากร แต่รวมไปถึงค่านิยมท่ีเก่ียวกับความเป็นอนุรักษ์นิยมท่ีต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดความมุ่งมั่นของผู้บริหารหรือผู้น�าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ 

ท�านองเดียวกับกับการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีข้อมูล การว่าจ้างผู้มีความเช่ียวชาญ และ

การมทีรัพยากรหรอืเครือ่งมอืทีเ่พยีงพอ องค์การจ�าเป็นต้องเปลีย่นวฒันธรรมการด�าเนนิงาน (culture shift) 

ไปพร้อม ๆ  กบัการลงทนุเหล่านัน้เช่นกนั (Blauer, 2018; Marr, 2017) ผลการศกึษาวจิยัจาก New Vantage 

Partners ซึ่งเป็นองค์การที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับบริษัทชั้นน�าทั่วโลกและช่วยจัดอันดับบริษัทชั้นน�า 

ทีใ่ช้ข้อมลูในการขบัเคลือ่นองค์การและผลกัดนันวตักรรมตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิส�าหรบันติยสาร 

Fortune 1000 ได้ชีว่้า ความพยายามทีจ่ะเป็นองค์การขับเคลือ่นด้วยข้อมลูขององค์การกว่า 71.7 เปอร์เซ็นต์

ประสบความล้มเหลวเนื่องจากองค์การยังไม่ได้สร้างวัฒนธรรมทางข้อมูล (data culture) ให้ปรากฏขึ้น 

ในองค์การ มอีงค์การเพยีง 28.3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ท่ีได้มกีารสร้างวัฒนธรรมทางข้อมลูข้ึนมา ซ่ึงด้วยแนวโน้ม 

ที่จะไม่ประสบความส�าเร็จเช่นนี้ องค์การที่มีเจตจ�านงจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจึงมีแนวโน้มลดลงจาก  

37.1 เปอร์เซน็ต์ในปี ค.ศ. 2017 และ 32.4 เปอร์เซน็ต์ในปี ค.ศ. 2018 เป็น 31.0 เปอร์เซน็ต์ในปี ค.ศ. 2019 

โดยระบุว่า ความท้าทายในการขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล 95 เปอร์เซ็นต์ คือความท้าทายทาง 

วัฒนธรรมองค์การ (culture challenge) ที่ครอบคลุมเก่ียวกับเรื่องของคนและกระบวนการ ขณะที่  

5.0 เปอร์เซ็นต์เป็นความท้าทายทางเทคโนโลยี (New Vantage Partners, 2019)

 ในการสร้างวัฒนธรรมด้านข้อมูลก็เป็นดั่งเช่นเดียวกันกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางองค์การ 

(organization transformation) ที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการรื้อ (disrupt) กระบวนการด�าเนินการ  

วิถีการปฏิบัติ ตลอดจนค่านิยมดั้งเดิมภายในองค์การ (operational transformation) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแก้ไขปัญหาและวัฒนธรรมการตัดสินใจแบบดั้งเดิมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

และไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างสูงสุด ตลอดจนวัฒนธรรมแนวปฏิบัติงานขององค์การแบบเดิม เหล่านี ้

ควรได้รับการปฏวิติัด้วยแนวความคดิทีม่คีวามก้าวหน้า มีความสร้างสรรค์ และมผีลติภาพไปสูก่ารตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความต้องการของพลเมืองหรือลูกค้าท่ีเป็นพลวัติอยู่เสมอด้วย 

(Blauer, 2018; Marr, 2017) ในรายงานของบริษทัชัน้น�าอย่าง McKinsey ปีค.ศ. 2018 (McKinsey, 2018) 

ได้ชี้ว่า ผู้บริหารในองค์การชั้นน�า (C-level executives) เช่น JPMorgan Chase, NBC Universal, และ 

the Houston Astros เป็นต้น ได้กล่าวอย่างเหน็พ้องกนัว่า วฒันธรรมทางข้อมลูนัน้ แท้จรงิแล้วเป็นวฒันธรรม

การตัดสินใจ (data culture is a decision culture) ท่ีให้ความส�าคัญกับความเติบโตขององค์การและ 

การแก้ไขปัญหาทีจ่�าเพาะเจาะจง การใช้ข้อมูลจงึเป็นไปเพือ่ให้การตดัสนิใจชาญฉลาดมากยิง่ข้ึน สอดคล้องกบั 

รายงานผลการวิจัยของ Diaz, Rowshankish และ Saleh (2018) ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า การสร้างวัฒนธรรม

ทางข้อมูลน้ันเป็นการผสมผสานระหว่างการน�าเรือ่งใหม่หรอืบุคลากรใหม่เข้าสูอ่งค์การและการพฒันาบุคลากร 

ที่มีอยู่แต่เดิมให้มีความคิดความเข้าใจ (Mindset) สอดคล้องกัน และการมีทัศนคติต่อการตัดสินใจหรือ 

การด�าเนินการต่าง ๆ ขององค์การบนพื้นฐานของข้อมูลที่เห็นพ้องกันเนื่องจากทัศนคติ (attitudes)  
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เป็นกุญแจส�าคัญในการน�ากลยุทธ์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ (Marr, 2017) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับแนวคิด

ที่ค่อนข้างใหม่ด่ังเช่นวัฒนธรรมทางข้อมูลนี้ (McKinsey, 2018) องค์การต้องมีความคล่องตัวหรือ 

ความยืดหยุ่น (agile organizations) ที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และด้วยศักยภาพเหล่านี ้

ของบุคลากรจะเป็นดั่งกระดูกสันหลัง (backbone) ขององค์การซึ่งจะสามารถปลดปล่อยหรือดึงประโยชน์

ของข้อมลูออกมาได้อย่างมากทีส่ดุ ในท�านองเดยีวกนักจ็ะสามารถลดความเสีย่งหรอืปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง

กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ด้วย (McKinsey, 2018)

 การสร้างวฒันธรรมทางข้อมลูเริม่ต้นจากบนลงล่าง (top - down) และจ�าเป็นต้องได้รบัการซมึซบั

ทัว่ทัง้องค์การ ผูน้�าหรอืผูบ้รหิารมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะสร้างวฒันธรรมทางข้อมลูทีเ่หมาะสมให้เกดิขึน้

ทั่วทั้งองค์การ (McKinsey, 2018; Marr, 2017; EY, 2015; MIT, 2016) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การขับเคลื่อน

องค์การด้วยข้อมูลไม่เพียงแต่ต้องประกอบด้วยการมีการจัดการข้อมูลท่ีดีเท่านั้น แต่หมายรวมถึง 

ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่จากผู้บริหารหรือผู้น�าในการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน (MIT, 2016) ผู้น�าต้องมุ่งเน้นให้

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตระหนักว่า ข้อมูลเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์และเป็นสินทรัพย์ขององค์การ  

(key strategic resource and business asset) (Marr, 2017) ที่จะท�าให้องค์การเติบโตและอยู่รอดได ้

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความผันผวนนี้ แน่นอนว่า ผู้บริหารควรจะมุ่งมั่น 

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน ผู้จัดการและบุคลากรในองค์การก็จ�าเป็นต้องมีความมุ่งมั่น 

เช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพฒันาทกัษะต่าง ๆ  ด้านข้อมลู (data skills) ของบุคลากรในทกุระดบั

ที่ควรจะได้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีการด�าเนินงานขององค์การในมิติใหม่นี้ ดังนั้น บทบาทของข้อมูล ประโยชน์

ของการใช้ข้อมูล และทักษะการใช้ข้อมูลจึงจ�าเป็นต้องได้รับการสื่อสารให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ เมื่อใด 

ที่ผู้บริหารมีเจตจ�านงที่จะขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล ผู้บริหารควรท�าการส่งเสริมและเผยแพร่เจตจ�านง 

ดังกล่าวให้เกิดการรับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมูลเพื่อเปลี่ยนมุมมองและการรับรู ้

ของบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือการน�าข้อมูลใช้กลับมาใช้ใหม่ 

 องค์การในอนาคตจ�าเป็นต้องตอบสนองเชิงรุก (proactive responsive) ต่อความต้องการและ

ปัญหาที่คาดการณ์ไว้ได้บนพื้นฐานของข้อมูล เมื่อด�าเนินการด้วยการใช้ข้อมูลแล้ว ผลลัพธ์ที่จะปรากฏก็คือ 

การเป็นองค์การท่ีชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น (smarter organization) (McKinsey, 2018; Marr, 2017)  

ในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้อย่างคุ้มค่า (Goldsmith & Crawford, 2014) องค์การ 

ในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีข้อมูลจึงจะไม่ได้ข้ึนอยู ่กับการก�าหนดนโยบายหรือการตัดสิน 

ในลักษณะคงที่หรือเพิ่มขึ้นทีละน้อย (incremental or status quo policy) ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

(Blauer, 2018) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การสร้างวัฒนธรรมด้านข้อมูลนี้จะเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง  

แต่ในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนวัฒนธรรมการด�าเนินงานไปสู่การตัดสินใจท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังคงเป็น 

ความท้าทายอย่างต่อเน่ืองที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู ้น�าระดับสูงเนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ขององค์การทีห่ยัง่รากลกึถอืเป็นอปุสรรคทีใ่หญ่ทีส่ดุและยากทีส่ดุต่อการสร้างความส�าเร็จได้ (Blauer, 2018) 

การส่งเสริมและการเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏบิตัขิองการขบัเคลือ่นองค์การบนพืน้ฐานของข้อมลูจึงส�าคญั
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กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เมื่อบุคลากรในองค์การมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของข้อมูล 

ที่มีต่อองค์การและวิถีการปฏิบัติงานของพวกเขา มีทักษะด้านข้อมูลที่เพียงพอ แนวโน้มการต่อต้าน 

การเปลีย่นแปลงย่อมจะลดลงและการให้ความร่วมมอืต่อวถีิทางใหม่ขององค์การจะมมีากยิง่ข้ึน (Marr, 2017) 

เหล่าน้ีย่อมจะเอือ้อ�านวยโอกาสให้องค์การประสบผลส�าเรจ็ในการขับเคลือ่นองค์การด้วยข้อมลูได้อย่างยัง่ยนื

บทสรุป

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ท�าให้เกิดข้อมูล (data) จ�านวนมหาศาลท้ังในฐานะท่ีเป็นผลผลิต 

(output) อันเปรียบดั่งสินทรัพย์ (asset) ท่ีส�าคัญขององค์การ และในฐานะท่ีเป็นปัจจัยน�าเข้า (input)  

อนัเป็นดัง่ทรัพยากรเชือ้เพลงิเชงิกลยทุธ์ (strategic resource) ในการพฒันาต่อยอดและขับเคลือ่นมนษุยชาติ

ในมิติต่าง ๆ แม้ว่าคุณค่าของข้อมูลจะมีอยู่อย่างมหาศาล แต่อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนในความรู ้

ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยังปรากฏอยู่มาก เช่น ความเข้าใจว่า การขับเคลื่อน

องค์การด้วยข้อมูลนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายเทคโนโลยีหรือฝ่ายเทคนิคเป็นส�าคัญ เป็นต้น หรือภาวะที่องค์การ

ต้องเผชญิเมือ่มคีวามประสงค์จะขบัเคลือ่นองค์การด้วยข้อมูล เช่น การประสบกบัข้อมลูท่ีท่วมท้น การประสบ

กับปัญหาคุณภาพของข้อมูล การน�าเข้าข้อมูลที่ผิดพลาดอันน�าไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด ตลอดจน 

การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณค่าของข้อมูลได้อย่างถึงท่ีสุดแม้ว่าองค์การจะมีความพยายามแสวงหา

หรือเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มามากสุด แต่ข้อมูลกลับกลายเป็นเปรียบดั่งช้างเผือกท่ีมีต้นทุนราคาแพง 

แต่ไร้ประโยชน์ เป็นต้น การใช้ประโยชน์และการปลดล็อคคุณค่าของข้อมูลจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างมี

กลยุทธ์เพื่อให้สามารถเป็นเชื้อเพลิงส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ 

 กลยุทธ์ในเชิงการบริหารเพ่ือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและ 

การเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัในบทความนี ้เป็นกลยทุธ์ทีม่คีวามครอบคลมุนบัตัง้แต่จดุเริม่ต้นของการขบัเคลือ่น 

องค์การด้วยข้อมูลซึ่งมุ่งเน้นไปยังการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของข้อมูลท่ีมีต่อการตัดสินใจ

และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นกลยุทธ์ท่ีหนึ่ง การใช้วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายน�าหน้าข้อมูลอัน 

เป็นกลยุทธ์ที่สอง และการเน้นข้อมูลที่ใช่ มากกว่าข้อมูลที่เยอะอันเป็นกลยุทธ์ที่สาม จุดเริ่มต้นเหล่านี ้

เป็นดั่งรากฐานขององค์การที่ยึดโยงกับเจตจ�านงและความสามารถของผู้น�าขององค์การและเป็นกลยุทธ ์

ที่มีความจ�าเป็นพื้นฐาน และกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จ�าเป็นอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

ในองค์การอันประกอบไปด้วย กลยุทธ์ที่สี่ การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีด้านข้อมูล

ซึ่งต้องอาศัยการท�างานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  หรือบุคลากรในองค์การ ผู้จัดการด้านข้อมูล (chief data 

officer, CDO) องค์การผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีข้อมูลภายนอกองค์การ และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับข้อมูลทั้งในด้านการเป็นเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล กลยุทธ์ท่ีห้า 

การท�าความสะอาดข้อมลูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลซ่ึงต้องอาศัยการท�างานร่วมกนัระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านข้อมลูภายในองค์การ เช่น ผู้จดัการด้านข้อมูล นกัวทิยาศาสตร์ข้อมลู (data scientists) นกัวศิวกรข้อมลู 

(data engineers) นักวิเคราะห์ข้อมูล (data analysts) เป็นต้น กลยุทธ์ที่หก ความสามารถในการวิเคราะห์
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ข้อมลูและการสือ่สารซึง่ต้องอาศยัการท�างานร่วมกนัระหว่างผูน้�าหรอืผูบ้ริหารองค์การร่วมกันกบัผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านข้อมูลภายในองค์การ เช่น ผู้จัดการด้านข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  

(statistical analysts) เป็นต้น และนักวจัิยหรอืฝ่ายต่าง ๆ  ภายในองค์การ (ผูม้บีทบาทประการหลงันีจ้ะช่วยให้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลครบคลุมถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีข้อมูลอาจจะไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ อีกท้ัง 

ยังช่วยพัฒนาการสื่อสารผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถสื่อความหมายและเข้าใจได้ง่าย) กลยุทธ์ท่ีเจ็ด 

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์การด้วยการคว้าโอกาสและสร้างโอกาสบนพื้นฐานของข้อมูล 

ในยุคดิจิทัลซึ่งต้องอาศัยการท�างานร่วมกันระหว่างผู้น�าหรือผู้บริหารองค์การ ฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคลากร 

ภายในองค์การ (เช่น การปรับโครงสร้างและแนวปฏิบัติการด�าเนินงานขององค์การเพื่อใช้ข้อมูล)  

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานของข้อมูล (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล (เช่น ผู้จัดการด้านข้อมูล 

ทีมวิเคราะห์ข้อมูลหรือทีมประมวลผลข้อมูล) นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดหรือนักขายที่เข้าใจ 

พฤติกรรมของผู้รับบริการหรือลูกค้า หรือบุคลากรผู้มีความรู้ทางธุรกิจในภาพรวม เป็นต้น และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อมูล) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ท่ีเป็นท้ังความจ�าเป็นพื้นฐานและกระบวนการ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในกลยุทธ์ที่แปด คือ การสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลให้กับ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีซึง่ต้องอาศัยการท�างานร่วมกนัระหว่างผูน้�าหรอืผูบ้รหิารองค์การ ผูเ้ช่ียวชาญด้านตรวจสอบ 

ระบบป้องกันข้อมูล ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายภายในองค์การ ฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคลากรภายในองค์การ  

(เช่น ทีมเผชิญเหตุหรือทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูล) ตลอดจนองค์การภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ในระบบความปลอดภยัข้อมลู และกลยทุธ์ทีเ่ก้า การสร้างวฒันธรรมด้านข้อมลูเพือ่การบรหิารและการพัฒนา

กลยุทธ์ด้านข้อมูลอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้น�าหรือผู้บริหารองค์การในทุกระดับ  

ฝ่ายต่าง ๆ  และบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งองค์การที่มีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาองค์การด้วยการขับเคลื่อนของ

ข้อมูลควรด�าเนินการกลยุทธ์ที่มีความจ�าเป็นพื้นฐานให้มีความพร้อมและความชัดเจน และด�าเนินการ 

ในกลยุทธ์ที่เป็นกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นล�าดับต่อมา โดยคุณลักษณะส�าคัญโดยสรุป 

ของ 9 กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1. แสดงคุณลักษณะส�าคัญโดยสรุปของ 9 กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

กลยุทธ์
ที่

ลักษณะของกลยุทธ์

ผู้มีบทบาทส�าคัญในการน�าไปปฏิบัติจริงกลยุทธ์ที่เป็นความ
จ�าเป็นพื้นฐาน

กลยุทธ์ทีเ่ป็นกระบวนการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล

หนึ่ง • ผู้น�าหรือผู้บริหารองค์การ

สอง • ผู้น�าหรือผู้บริหารองค์การ

สาม • ผู้น�าหรือผู้บริหารองค์การ

สี่ • การท�างานร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  หรอืบคุลากร
ภายในองค์การ ผูจั้ดการด้านข้อมลู ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
ข้อมูลภายในองค์การ องค์การผู้เช่ียวชาญด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีข้อมูลภายนอก
องค์การ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อมูล

ห้า • การท�างานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
ภายในองค์การ 

หก • การท�างานร่วมกันระหว่างผู้น�าหรือผู้บริหาร
องค์การ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลภายในองค์การ 
และนักวิจัยหรือฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การ 

เจ็ด • การท�างานร่วมกันระหว่างผู้น�าหรือผู้บริหาร
องค์การ ฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคลากรภายในองค์การ
 ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานของ
ข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อมูล

แปด • • การท�างานร่วมกันระหว่างผู้น�าหรือผู้บริหาร
องค์การ ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบระบบป้องกัน
ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายในองค์การ
 ฝ่ายต่าง ๆ  หรอืบคุลากรภายในองค์การ ตลอดจน
องค์การภายนอกหรอืผู้เชีย่วชาญภายนอกในระบบ
ความปลอดภัยข้อมูล

เก้า • • การท�างานร่วมกันระหว่างผู ้น�าหรือผู ้บริหาร
องค์การในทุกระดับ ฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากร
ภายในองค์การ
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติและการวิจัยในอนาคต

 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วย 9 กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ แม้ว่าจะเป็นความท้าทายขององค์การ  

แต่ในทางกลับกนั ยงัคงเป็นโอกาสท่ีส�าคัญขององค์การในการเพ่ิมพนูประสทิธิภาพในการตัดสนิใจและเพิม่พูน

ศกัยภาพในการแข่งขนัขององค์การอนัจะน�ามาซึง่ความอยูร่อดและการเจรญิเตบิโตขององค์การ ในทางปฏบิตัิ 

การปรับประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทั้ง 9 กลยุทธ์อาจด�าเนินการตามล�าดับของบทความนี้ หรืออาจจะพิจารณา 

ล�าดับการด�าเนินการเริ่มต้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางข้อมูลในกลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 

และกลยทุธ์ที ่9 ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างความรูค้วามเข้าใจและเหน็ความส�าคญัในการใช้ประโยชน์ 

และใช้คณุค่าของข้อมลูในระดับผูน้�าหรอืผูบ้รหิารองค์การและมุง่เน้นการสร้างวัฒนธรรมทางข้อมลูให้เกดิขึน้ 

ในองค์การ กลยุทธ์ต่อมาที่ควรด�าเนินการอย่างยิ่งยวดคือ กลยุทธ์ที่ 8 อันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ 

สร้างความปลอดภัย (security) ความเป็นส่วนตัว (privacy) และจริยธรรม (ethics) ในการใช้ประโยชน ์

จากข้อมูลท่ีองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนควรด�าเนินการอย่างยิ่งทั้งในการพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับ 

ซึ่งควรชี้แจงแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของข้อมูลและในทางเทคโนโลยีท่ีมีควรพัฒนาและทดสอบระบบ 

ความปลอดภยัข้อมลูอย่างต่อเน่ือง เมือ่มคีวามพร้อมในกลยุทธ์ท่ีจ�าเป็นพืน้ฐานแล้ว องค์การจงึควรด�าเนนิการ 

ตามกลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 6 และกลยุทธ์ที่ 7 เป็นล�าดับต่อมา 

 นอกจากการด�าเนินการตามล�าดับกลยุทธ์ข้างต้น องค์การอาจพิจารณาทดลองปรับประยุกต์ใช้

กลยทุธ์ในภารกจิงาน นโยบาย หรอืโครงการขนาดเลก็ หรอืการสร้างแบบจ�าลองท่ีหลากหลายในการใช้ประโยชน์ 

และคณุค่าจากข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจ การสร้างผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้วยการด�าเนนิการนีจ้ะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการมองเห็นคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลของบุคลากร

ในองค์การทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด�าเนินการนี้จะช่วยให้องค์การค้นพบปัจจัยแวดล้อมที่น�าไปสู่

ความส�าเร็จและปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคทั้งที่ปรากฏขึ้นภายในและภายนอกองค์การในการน�ากลยุทธ์

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลไปสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์ทั้ง 9 ประการในองค์การภาครัฐและ

ภาคเอกชนนั้น แม้ว่าองค์การทั้งสองประเภทจะมีบริบทหรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่ในการด�าเนินการ

สามารถใช้กลยทุธ์ทัง้หมดด้วยกนัได้เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ีกล่าวถึงกระบวนการการใช้ประโยชน์และใช้คณุค่า

ของข้อมูลโดยมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน

ที่มีอยู่ในทุกองค์การ ท้ังนี้ แม้ว่า จะเป็นที่เข้าใจโดยท่ัวไปว่า ภาครัฐอาจจะไม่มีแข่งขันภายในประเทศ  

แต่อย่างไรกต็าม ภาครัฐจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องแข่งขันกบัความคาดหวังและการเรยีนรูท้ีก่ว้างไกลของประชาชน 

ความคาดหวังและการเรียนรู้นี้จะเป็นแรงกดดันให้ภาครัฐมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนจงได ้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประชาชนพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประเทศตนและประเทศอื่น ๆ การแข่งขัน

ระหว่างประเทศจึงมิใช่เพียงการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการแข่งขันการพัฒนา

ระหว่างภาครัฐในระหว่างประเทศด้วย

 นอกจากนี ้ส�าหรบัการวจิยัในอนาคต การศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์และคุณค่าจากข้อมลู



93

93
กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ในยุคดิจิทัลก�าลังได้รับความสนใจอย่างย่ิงท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน กลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีได้สังเคราะห์ข้ึน 

ในบทความน้ีสามารถเป็นประเด็นศึกษาวิจัยต่อยอดในทุกกลยุทธ์อย่างเจาะลึกได้ท้ังในเชิงจุลภาค เช่น  

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหนึ่ง ๆ หรือเพื่อพัฒนา 

ในระดบัโครงการขนาดเลก็ เป็นต้น และในเชงิมหภาค เช่น การใช้ประโยชน์จากข้อมลูในนโยบายสาธารณะ

ด้านต่าง ๆ  ตลอดจนการพัฒนาระบบปฏิบตักิารหรอืวถิกีารปฏิบตังิานในองค์การ เป็นต้น การศกึษาทีเ่กีย่วข้อง 

กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการศึกษาคุณค่าหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลในยุคดิจิทัลยังคงเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษาวิจัยต่อไปด้วย 

1 เทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวล�า้ (disruptive technologies) ในท่ีนีห้มายถึง เทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวหน้าซ่ึงสามารถมอีทิธพิลและเปลีย่นแปลง

รูปแบบวถิกีารด�าเนนิชวิีตและวถิกีารด�าเนนิงานขององค์การได้ ตลอดจนการสร้างมูลค่าให้แก่ผลติภณัฑ์และบรกิารได้
2 นกัวิทยาศาสตร์
3 นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนกัจกัรวาลวทิยา
4 กลุ่มประเทศ G20 ประกอบไปด้วย แคนาดา สหรฐัอเมรกิา เมก็ซโิก บราซิล อาร์เจนตนิา เยอรมน ีองักฤษ อติาล ีฝรัง่เศส สหภาพยโุรป 

แอฟริกาใต้ ตุรก ีซาอุดอีาระเบีย รสัเซีย อนิเดยี จนี อนิโดนเีซยี เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี
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