People Analytics
Is it really a new power of HR?

Analytics เป็ น หนึ่ง ในคำที่ มี ก ำรพูด กัน ในกลุ่ม คนทำงำน HR บ่อ ยมำก
ในระยะนี ้ เช่ น เดี ย วกับ Design Thinking และ Agility แต่จ ริง ๆแล้ว คน
ส่ว นใหญ่ น่ำ จะเข้ำ ใจในแง่ ที่ คำเหล่ำ นี ้ “แปลว่ำ อะไร” และคงจะมี ค น
รำว 60% ที่ ท รำบรำยละเอี ย ดของแนวคิ ด ตัว เลขลดลงมำเหลือ 40%
สำหรับ คนที่ ท รำบกระบวนกำรของเรื่อ งนั้น ๆ จำกกำรเข้ำ อบรม 20%
พอจะนึก ออกว่ำ ประยุก ต์ใ ช้กับ งำน HR อย่ำ งไร และเหลือ เพี ย งไม่ ถึ ง
10% ที่ ได้นำมำปฏิ บัติ จ ริง ในองค์ก รAnalytics เป็ น หนึ่ง ในคำที่ มี ก ำรพูด
กัน ในกลุ่ม คนทำงำน HR บ่อ ยมำกในระยะนี ้ เช่ น เดี ย วกับ Design
Thinking และ Agility แต่จ ริง ๆแล้ว คนส่ว นใหญ่ น่ำ จะเข้ำ ใจในแง่ ที่ คำ
เหล่ำ นี ้ “แปลว่ำ อะไร” และคงจะมี ค นรำว 60% ที่ ท รำบรำยละเอี ย ดของ
แนวคิ ด ตัว เลขลดลงมำเหลือ 40% สำหรับ คนที่ ท รำบกระบวนกำรของ
เรื่อ งนั้น ๆ จำกกำรเข้ำ อบรม 20% พอจะนึก ออกว่ำ ประยุก ต์ใ ช้กั บ งำน
HR อย่ำ งไร และเหลือ เพี ย งไม่ถึ ง 10% ที่ ได้นำมำปฏิ บัติ จ ริ ง ในองค์ก ร

Analytics เป็ นหนึง่ ในคำที่มีกำรพูดกันในกลุม่ คนทำงำน HR บ่อยมำกในระยะนี ้ เช่นเดียวกับ Design
Thinking และ Agility จำกสถิตกิ ำรค้นหำข้อมูลใน Google ช่วงระยะเวลำระหว่ำงปี 2007 – 2018 จะเห็น
ได้วำ่ HR Analytics หรือ People Analytics ได้รบั ควำมสนใจและถูกค้นหำเพิ่มขึน้ อย่ำงมำกในช่วงห้ำปี ที่
ผ่ำนมำ นั่นเป็ นเพรำะ HR ได้รบั กำรคำดหวังจำกผูบ้ ริหำรให้คิดและตัดสินใจจำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
(data informed decision) เช่นเดียวกับที่สำยงำนอื่นๆ เช่น กำรตลำด กำรเงิน กำรผลิต กำรจัดส่งได้
ดำเนินกำรมำนำนแล้ว
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ในปี ที่ผำนมำ ผมได้รบั เชิญให้บรรยำยในหัวข้อ People Analytic อยูห่ ลำยๆ โอกำส ซึง่ ในกำรเตรียมตัวแต่
ละครัง้ ผมต้องเข้ำใจกลุม่ ผูฟ้ ั งให้ชดั เจนก่อนเพื่อจะได้เตรียมเนือ้ หำให้เหมำะสมเพรำะเรำสำมำรถเล่ำได้ 2
แนวทำง คือแบบแรก เรำสำมำรถนำตัวอย่ำงบริษัท ในต่ำงประเทศที่มีกำรนำ People Analytic มำใช้กบั งำน
HR ซึง่ สร้ำงผลกระทบที่ดใี ห้องค์กรมำเล่ำให้ฟังเป็ น success story แบบนีน้ ำ่ จะเป็ นวิธีทงี่ ่ำย และผูฟ้ ั งคงจะ
ชอบ เพรำะฟั งแล้วเพลิน วิธีกำรเล่ำอีกแบบหนึง่ คือกำรปูพนื ้ สิง่ ที่ควรทรำบเกี่ยวกับ data และ analytics
เพื่อให้ผฟู้ ั งสำมำรถนำพืน้ ฐำนควำมรูเ้ หล่ำนีไ้ ปต่อยอดในกำรศึกษำหำควำมรูเ้ พิ่มเติ มที่มีอยูม่ ำกมำยใน
ปั จจุบนั ซึง่ กำรเล่ำแบบที่สองในเวลำเก้ำสิบนำทีนนั้ อำจจะเป็ นควำท้ำทำยสำหรับผูฟ้ ั งซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น HR
ที่ประขำกรกว่ำ 2 ใน 3 ไม่ชอบ หรือไม่คอ่ ยได้ใช้ตวั เลขแล้ว เรือ่ งนีค้ ือ ยำขมที่ HR สมัยก่อน คิดว่ำไม่
จำเป็ นต้องรู ้ แต่สว่ นใหญ่ ผมมักจะบรรยำยในแนวทำงที่สองเพรำะเชื่อว่ำผูฟ้ ั งน่ำจะได้ประโยชน์มำกกว่ำ

เริ่มต้นจากการรู้จักประเภทของข้อมูลก่อน
ก่อนจะตอบคำถำมว่ำ People Analytic คืออะไร มีประโยชน์อย่ำงไร และจะใช้อย่ำงไร HR ต้องรูจ้ กั แหล่งต้น
ทำงของเรือ่ งก่อน นั่นก็คือ ข้อมูล ( data) ที่หลำยๆ คนมักจะพูดถึงข้อมูลในปั จจุบนั ว่ำ เป็ น Big Data โดยนัยยะ
ที่ผพู้ ดู ต้องกำรจะแสดงให้เรำเห็นภำพว่ำ Data สมัยนีม้ ีควำมซับซ้อนทัง้ ในแง่ปริมำณที่มจี ำนวนมหำศำลและ
จะทวีคณ
ุ เพิ่มขึน้ ทุกวัน มีรูปแบบที่หลำกหลำยตัง้ แต่ รหัส ข้อควำม รูปภำพ เสียง วีดีโอ และมีควำมปั จจุบนั
มำกทัง้ ในแง่กำรจัดเก็บและกำรประมวลผลที่เป็ น real time แต่ในมุมมองของผม data ในปริบทของ People
Analytic ไม่วำ่ จะ Big data หรือ Small data มีควำมสำคัญเหมือนกันหมด ตรำบใดที่สำมำรถนำมำวิเครำะห์
เพื่อตอบโจทย์ทำงธุรกิจได้ เพรำะหำกเรำมุง่ เน้น แต่ Big data ที่จำเป็ นต้องใช้เทคนิคเฉพำะที่ซบั ซ้อนในกำร
รวบรวม จัดเก็บ และ วิเครำะห์ บำงครัง้ เรำอำจจะมองข้ำมข้อมูลทีไ่ ด้จำกชีวิตประจำวัน เช่นจำกใบสมัครงำน ที่
นำมำวิเครำะห์ดว้ ยวิธีกำรทำงสถิติพนื ้ ๆ เช่น ร้อยละ มัธยฐำน ฐำนนิยม ค่ำกลำง ส่วนเบี่ยงเบนมำตฐำน ว่ำไม่
มีควำมสำคัญในยุคปั จจุบนั ที่ทกุ คนพูดถึงแต่ Big data และ Predictive Analytics ทัง้ ที่ขอ้ มูลและวิธีกำร
อธิบำยข้อมูลแบบง่ำยๆ เช่นนีก้ ็สำมำรถเสนอภำพของสถำนกำรณ์ ที่กระตุน้ ให้ผบู้ ริหำรรับรู ้ ตระหนัก และ
นำไปสูก่ ำรกำหนดแนวทำงเพื่อแก้ปัญหำได้เช่นเดียวกัน
Big data is not about volume but complexity

3V
VELOCITY

VOLUME

VA R I E T Y

from batch processing, to near-real time
and real time streaming.

from megabytes, gigabytes, terabytes,
petabytes, exabytes to zettabyte.

from different data sources, various
formats, structured, semi-structured and
unstructured data

สาหรับ HR ข้อมูลทีส่ ามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้แบ่งออกเป็ น สองมิติ
มิติแรก เป็ นมิติ “แหล่ง หรือ ควำมเป็ นเจ้ำของ” ของข้อมูล ได้แก่ (1) ข้อมูล
ภำยในที่บริษัท หรือหน่วยงำนจัดเก็บเอง ดังนัน้ จึงมีสทิ ธิเต็มที่ในกำรนำมำใช้
เช่น ประวัติพนักงำน โครงสร้ำงองค์กร ฐำนข้อมูลลูกค้ำ โครงกำรและรำยงำน
ข้อมูลทำงธุรกิจในรูปแบบต่ำงๆ (2) ข้อมูลจำกแหล่งภำยนอก ที่บริษัท ได้มำโดย
กำรซือ้ เช่น ข้อมูลกำรตลำด พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ฐำนข้อมูลลูกค้ำใหม่ ฯลฯ หรือ
ข้อมูลที่บริษัทเข้ำถึงจำกกำรเผยแพร่โดยสำธำรณะของแหล่งข้อมูล เช่น ดัขนี
ผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
มิติที่สองเป็ นมิติ “รูปแบบ” ข้อมูล ซึง่ จะแบ่งได้เป็ นสองแบบได้แก่ (1)
Structured data คือ ข้อมูลที่กำรจัดเก็บในรูปแบบ row, column,
spreadsheet ซึง่ สะดวกต่อกำรคำนวณและประเมินผล มักจะใช้ภำษำ SQL
หรือ structured query language ในกำรเขียนโปรแกรมเพื่อจัดกำรกับ
ฐำนข้อมูลเหล่ำนีโ้ ดยเฉพำะ ข้อมูลเหล่ำนีเ้ รียกว่ำ Relational database ที่ HR
จะคุน้ เคยกันดี เพรำะเป็ นข้อมูลที่อยุใ่ นระบบ HRIS ของแต่ละบริษัท นอกจำกนี ้
ยังรวมถึงข้อมูลจำกภำยนอก เช่น กำรสำรวจอัตรำเงินเดือนของตลำดแรงงำน
ดัชนีคำ่ ครองชีพของประเทศต่ำงๆ
เป็ นต้น อีกรูปแบบหนึง่ คือ
(2)
Unstructured data คือ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตำยตัว อธิบำยง่ำยๆ ก็คือ อะไรก็
ตำมที่ไม่ใช่ขอ้ มูลในรูปแบบที่ (1) ถือเป็ นข้อมูลแบบไม่ตำยตัวทัง้ สิน้ เช่น อีเมล์
กำรโต้ตอบของพนักงำน, องค์ควำมรูท้ ี่จดั เก็บในรูปแบบต่ำงๆ, บันทึกภำพ
กล้องวงจรปิ ดภำยในบริษัท, บันทึกสนทนำระหว่ำงพนักงำน กับ HR Shared
Services , บันทึกกำรสนทนำระหว่ำงลูกค้ำกับพนักงำนคอลเซนเตอร์, องค์
ควำมรูท้ ี่เผยแพร่ใน wiki, เนือ้ หำที่มีกำรเผยแพร่ ส่งต่อ แสดงควำมเห็นใน
โซเชียลมีเดีย ทัง้ ที่เป็ นรูปภำพ เสียง ข้อควำมที่เขียน เป็ นต้น เมื่อก่อนเรำไม่
ค่อยสนใจ unstructured data เท่ำไหร่เพรำะกำรรวบรวม จัดเก็บ และวิเครำะห์
ข้อมูลประเภทนีม้ ีขอ้ จำกัดและมีคำ่ ใช้จ่ำยสูง แต่ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ทำให้ขอ้ จำกัดเหล่ำนีห้ มดไป unstructured data จึงมีควำมสำคัญเพิ่มมำกขึน้
ในฐำนะที่เป็ นตัวอธิบำยเหตุผล (why) เพิ่มเติมชัดเจนมำกขึน้ จำกที่ทรำบว่ำ
เกิด อะไร(what) ที่ไหน(where) เมื่อไหร่ (when) และมีใครเกี่ยวข้องบ้ำง
(who)ซึง่ ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลแบบ structured data

เมื่อพูดถึงกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล HR จะนึกถึงเฉพำะข้อมูล Structured data ภำยในที่มีกำรจัดเก็บในถังข้อมูล
HRIS เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ในควำมเป็ นจริง ข้อมูล Structured data ก็ไม่ได้มีแค่ ข้อมูลพนักงำนในระบบ HRIS
เท่ำนัน้ แต่ยงั มีขอ้ มูลอื่นๆ เช่น ผลประกอบกำรรำย ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
กำรผลิต ข้อมูลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ฯลฯ ที่ HR ไม่คนุ้ เคยและไม่ได้นำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วนหนึง่ อำจ
HR is most familiar with relational database

จะเป็ นเพรำะว่ำองค์กรไม่เห็นควำมสำคัญในกำรที่ HR จะเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนี ้ เลยไม่ได้ให้สทิ ธิเพือ่ เข้ำถึงและ
ใช้ขอ้ มูลกับ HR แต่ในทำงกลับกัน ข้อมูลพนักงำนก็มกั จะถูกมองว่ำเป็ นข้อมูลควำมลับสุดยอด “เฉพำะและ
สำหรับ” HR [บำงตำแหน่ง บำงกลุม่ บำงคน] เท่ำนัน้ ทัง้ ที่ขอ้ มูลหลำยอย่ำงสำมำรถเปิ ดเผยให้ผบู้ ริหำร หรือ
นักวิเครำะห์ในสำยงำนอื่นเข้ำถึงและใช้ประโยขชน์ได้ สภำพที่กล่ำวถึงทำให้เกิด “สุญญำกำศ” ที่ขอ้ มูลเรือ่ งคน
และ ข้อมูลธุรกิจไม่ได้มีกำรเชื่อมโยงและนำมำใช้ประโยชน์เต็มที่อย่ำงที่ควรจะเป็ น

People Analytics คืออะไร
เพื่อไม่ให้สบั สนในกำรทำควำมเข้ำใจ เรำจึงตัง้ สมมติฐำนร่วมกันก่อนว่ำ HR [ควรจะ]มีขอ้ มูลแบบ
Structured data ที่มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือได้ จำกกำรบันทึกเป็ นประจำ หรือจัดเก็บตำมระยะเวลำ เช่น กำร
สำรวรควำมพึงพอใจ) อยูแ่ ล้ว ข้อมูลเหล่ำนีเ้ ป็ นข้อมูลปั จจุบนั หรือข้อมูลในอดีต (historical data) ที่นำมำใช้
เพื่อใช้เพื่ออธิบำย สภำพ หรือ สถำนกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ คนและองค์กร เช่น มีจำนวนพนักงำนกี่คน(แยก
ตำมเพศ ช่วงอำยุ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ภูมิลำเนำ สังกัด ลำดับชัน้ ฯลฯ) มีอตั รำกำรรับใหม่และลำออก

เป็ นอย่ำงไร, พนักงำนได้รบั กำรฝึ กอบรมโดยเฉลีย่ กี่ช่วั โมงต่อคนต่อปี กำรจัดอบรมคลอบคลุมพนักงำนคิด
เป็ นร้อยละเท่ำไหร่ของพนักงำนทัง้ หมด มีกำรกระจำยอย่ำงเหมำะสม หรือ กระจุกตัวเฉพำะบำงกลุม่ , ระดับ
ควำมพึงพอใจเป็ นอย่ำงไร เป็ นต้น
หำกนำข้อมูลเหล่ำนีม้ ำวิเครำะห์ดว้ ย เทคนิคทำงสถิติพนื ้ ฐำนสำมำถ จะตอบคำถำมได้วำ่
• พนักงำนมีเหตุผลอะไรในกำรตัดสินใจลำออก
• ควำมพึงพอใจในแต่ละหน่วยงำน กลุม่ อำยุ และ ลำดับชัน้ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
• พนักงำนที่ลำออกก่อนอำยุงำนครบหนึง่ ปี คิดเป็ นร้อยละเท่ำไหร่ของพนักงำนใหม่ที่รบั เข้ำมำทัง้ หมด

Perceived challenges from HR toward analytics

และหำกมีกำรนำเทคนิคทำงสถิติที่สงู ขึน้ มำใช้ โดยมีกำร “ตัง้ สมมุติฐำนที่ดี” จะทำให้สำมำรถตอบคำถำมว่ำ
• ผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนมีควำมสัมพันธ์กบั จำนวนเวลำที่หวั หน้ำงำนโค้ชและสอนงำนหรือไม่
• สำมำรถใช้เกรดเฉลีย่ เพื่อทำนำยอัตรำกำรผ่ำนทดลองงำนของวิศวกรที่ไม่มีประสบกำรณ์ได้หรือไม่ และ
อย่ำงไร
• กำรอบรมในห้องเรียนแบบ instructor-led กับกำรผสมผสำนระหว่ำง micro-learning & coaching
วิธีกำรไหนมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือ่ นตำแหน่ง (transitional
development) มำกกว่ำกัน
แต่หำกต้องทำนำยควำมสัมพันธ์และควำมเป็ นเหตุของ
กลุม่ ตัวแปรต่ำงๆ ว่ำจะมีผลอย่ำงไรต่อตัวแปรที่สนใจ เพื่อ
จะนำผลสรุปที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงหรือสร้ำงรู ปแบบกำร
ทำงำนใหม่ๆ แล้ว เรำควรจะมีควำมเข้ำใจหลักกำร
วิเครำะห์แบบ สมกำรโครงสร้ำง (structural equation
modelling) ซึง่ จะอธิบำยควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุระหว่ำง
ตัวแปรต่ำงๆ โดยในตัวอย่ำงที่นำมำแสดงเป็ นตัวอย่ำงจริง
ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรออกแบบหลักสูตรกำรฝึ กอบรมที่
มีประสิทธิภำพได้
และด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดงั เป็ นที่ทรำบกันโดยทั่วไป ทำให้เทคนิคกำรวิเครำะห์ "ตัวแปร"ไม่ได้
ไม่ถกู กำหนดกรอบแค่คำจำกัดควำมทำงสถิติเดิมๆ เท่ำนัน้ แต่เทคโนโลยี machine learning มีสว่ นทำให้
กำรวิเครำะห์รูปแบบ(pattern detection) ที่ไม่ใช่ตวั หนังสือ ทำได้ง่ำยและเป็ นประโยชน์กบั องค์กร ดังจะ
เห็นได้จำกควำมนิยมที่เพิ่มขึน้ ของกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรติดต่อภำยในองค์กร (Organization Network
Analysis) ที่นำไปสูก่ ำรออกแบบโครงสร้ำง และ ปรับกำรจัดพืน้ ที่ทำงำนใหม่ที่สร้ำงผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินธุรกิจได้
แต่อย่ำงไรก็ตำม ขอให้ตระหนักไว้เสนอว่ำ ระดับควำมซับซ้อนของเทคนิคทำงสถิติไม่ใช่ตวั ชีร้ ะดับ
ควำมสำเร็จของ People Analytics เพรำะไม่วำ่ จะใช้เทคนิคทำงสถิติที่กำ้ วหน้ำขนำดไหน หำกผลกำร
วิเครำะห์ไม่ได้นำไปสูก่ ำรลงมือปฏิบตั ิให้เกิดผล หรือไม่ได้ใช้เพื่อสร้ำง HR intervention ใหม่ๆ ที่เชื่อมโยง
กับเป้ำหมำยทำงธุรกิจ เทคนิคและผลกำรวิเครำะห์เหล่ำนัน้ ก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อหลำยปี ก่อนผมเคยใช้
ข้อมูลประชำกรศำสตร์พนื ้ ๆ (Demographic) เพื่ออธิบำยกำรกระจำยทำงอำยุของพนักงำนว่ำมีแนวโน้มที่
จะเป็ นอุปสรรคต่อควำมคุม้ ค่ำของกำรลงทุนในโครงกำรพัฒนำบริษัทให้เป็ นดิจิตอลอย่ำงไร หำกลงทุนทำง
เทคโนโลยี และปรับ Business model โดยไม่มีกำรพัฒนำทักษะทำงดิจิตอลให้คนที่ยงั ไม่พร้อมแล้ว กำร
ลงทุนก็จะสูญเปล่ำ

หรืออีกตัวอย่ำงหนึง่ คือกำรใช้ขอ้ มูลจำกภำยนอกเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรสรรหำพนักงำนที่ มีกำร
เผยแพร่ท่วั ไป มำใช้รว่ มกับ historical data เกี่ยวกับอำยุงำนซึง่ เป็ นข้อมูลภำยในเพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริหำร
เห็นควำมสำคัญของปัญหำกำรขำดแคลคนเก่ง (Talent Shortage) อันจะนำไปสูก่ ำรอนุมตั ิงบประมำณ
ในกำรสร้ำง Employment Branding ในทีสดุ
จะเห็นได้วำ่ ทัง้ สองตัวอย่ำงไม่ได้ใช้เทคนิคทำงสถิติที่ลำ้ หน้ำแต่อย่ำงใด
แต่ถือว่ำประสบควำมสำเร็จ
เพรำะเป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมหมำยที่มีนยั ยะ (insight) ที่สร้ำงควำมตระหนัก และนำไปสู่ กำร
กระทำ (action) ได้แก่ โครงกำร Employment branding และ Digital Capability building ตำมลำดับ
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มำถึงตรงนี ้ หลำยคนคงเห็นพ้องกับผมว่ำ people analytic ไม่ใช่เป็ นแค่คำพูดตำมกระแส (buzzword)
แต่เป็ นสิง่ จำเป็ นที่ HR ต้องเรียนรู ้ เข้ำใจ เพื่อที่จะได้นำมำใช้สร้ำงคุณค่ำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้กบั ธุรกิจได้อย่ำงทันเวลำและมีประสิทธิภำพกำรเรียนรูแ้ ละเข้ำใจได้ ซึง่ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ เรำต้อง
เปลีย่ น HR ที่ไม่มีควำมรู ้ และไม่สำมำรถใช้วิธีกำรทำงสถิตอิ อกไปและหำนักสถิติ หรือ data scientist
เข้ำมำทำงำนแทน เพรำะกำรทำแบบนัน้ ก็ไม่ได้รบั ประกันควำมสำเร็จเสมอไป ด้วยเหตุที่วำ่ กำรสร้ำง
องค์ควำมรูแ้ ละเทคนิคทำง HR (HR Domain knowledge) และ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
HR ให้นกั สถิติเพื่อให้สำมำรถ ตัง้ คำถำม (The right question) ที่เหมำะสมสำหรับงำน HR อันจะนำไปสู่
กำรทดสอบสมมติฐำนได้ ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ำย ทำงออกที่เหมำะสมคือกำรสร้ำงควำมรูร้ ะดับพืน้ ฐำนให้ HR ไม่
ว่ำจะมีพนื ้ ฐำนกำรศึกษำทำงด้ำนไหน ได้เข้ำใจว่ำ สถิติแต่ละตัวที่ใช้กนั บ่อยๆ คืออะไร ใช้เพื่ออะไร

เงื่อนไขในกำรใช้มีอะไรบ้ำง โดยไม่จำเป็ นต้องคำนวณ
ได้ดว้ ยตัวเอง เพรำะในปั จจุบนั เรำสำมำรถ outsource
กำรคำนวณ
โดยใช้ผเู้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอกช่วย
ดำเนินกำร
หรือ
อำจจะทำควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำที่มีบคุ ลำกรด้ำน data science อยู่
เป็ นจำนวนมำก ให้ช่วยในส่วนนีก้ ็ได้

และ ถ้ า H R ส า ม า ร ถทา
เ ช่ น นั้ นไ ด้ ก็ จ ะ ทาใ ห้ ธุ รกิ จ
เ ปลี่ ย น มุ ม ม องเ ดิ ม ที่ มี ต่ อ H R
ว่ า H R คื อส า ย งานเ ดี ยว ที่ ไ ม่
สา ม า ร ถข้ ามผ่ าน กา แพง แห่ ง
ก า ร วั ด ( wall in measurement)
ที่ ทา ไ ด้ แค่ เพี ย งการราย ง าน
ตั ว ชี ้ วั ด ก า ร เ ปรี ย บคู่ ก า ร ทา
สก อร์ คา ร์ ด แล ะ ก า รราย ผล
ก า ร สา รว จแต่ เ พี ย งเ ท่ านั้ น
กำรที่เรำจะใช้ประโยชน์จำก data ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดนัน้
ไม่ได้ขนึ ้ อยูก่ บั กำรมีขอ้ มูลที่ครบสมบูรณ์
และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคทำงสถิติที่
เหมำะสมเท่ำนัน้
แต่ยงั ประกอบไปด้วยปั จจัยอื่นๆ
หลำยอย่ำง เช่น กำรระดมกำรมีสว่ นร่วมจำก
Stakeholders ต่ำงๆ ในกำรกำหนด คำถำมที่ดีอนั จะ
นำไปสูก่ ำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้ มูลจำก people
และ business ร่วมกัน, กำรนำเสนอที่สร้ำง
ผลกระทบให้เกิดกับผูฟ้ ัง ตลอดจน กำรแปลงข้อมูล
ไปสูก่ ำรปฏิบตั ิที่เกิดผลอย่ำงยั่งยืน

