
People Analytics                   
I s  i t  r ea l l y  a  n ew p o wer  o f  H R ?
Analytics เป็นหนึ่งในค ำที่มีกำรพูดกันในกลุ่มคนท ำงำน HR บ่อยมำก
ในระยะนี ้เช่นเดียวกับ Design Thinking และ Agility แต่จริงๆแลว้ คน
ส่วนใหญ่น่ำจะเข้ำใจในแง่ที่ ค  ำเหล่ำนี ้“แปลว่ำอะไร” และคงจะมีคน
รำว 60% ที่ทรำบรำยละเอียดของแนวคิด ตัวเลขลดลงมำเหลือ 40% 
ส ำหรับคนที่ทรำบกระบวนกำรของเรื่องนั้นๆ จำกกำรเข้ำอบรม 20% 
พอจะนึกออกว่ำประยุกต์ใช้กับงำน HR อย่ำงไร และเหลือเพียงไม่ถึง 
10% ที่ได้น ำมำปฏิบัติจริงในองค์กรAnalytics เป็นหนึ่งในค ำที่มีกำรพูด
กันในกลุ่มคนท ำงำน HR บ่อยมำกในระยะนี ้เช่นเดียวกับ Design 
Thinking และ Agility แต่จริงๆแลว้ คนส่วนใหญ่น่ำจะเข้ำใจในแง่ที่  ค  ำ
เหล่ำนี ้“แปลว่ำอะไร” และคงจะมีคนรำว 60% ที่ทรำบรำยละเอียดของ
แนวคิด ตัวเลขลดลงมำเหลือ 40% ส ำหรับคนที่ทรำบกระบวนกำรของ
เรื่องนั้นๆ จำกกำรเข้ำอบรม 20% พอจะนึกออกว่ำประยุกต์ใช้กับงำน 
HR อย่ำงไร และเหลือเพียงไม่ถึง 10% ที่ได้น ำมำปฏิบัติจริงในองค์กร
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ในปีที่ผำนมำ ผมไดร้บัเชิญใหบ้รรยำยในหวัขอ้ People Analytic อยูห่ลำยๆ โอกำส ซึง่ในกำรเตรยีมตวัแต่
ละครัง้ ผมตอ้งเขำ้ใจกลุม่ผูฟั้งใหช้ดัเจนก่อนเพื่อจะไดเ้ตรยีมเนือ้หำใหเ้หมำะสมเพรำะเรำสำมำรถเลำ่ได้ 2
แนวทำง คือแบบแรก เรำสำมำรถน ำตวัอยำ่งบรษัิท ในตำ่งประเทศที่มีกำรน ำ People Analytic มำใชก้บังำน
HR ซึง่สรำ้งผลกระทบที่ดใีหอ้งคก์รมำเลำ่ใหฟั้งเป็น success story แบบนีน้ำ่จะเป็นวิธีทีง่่ำย และผูฟั้งคงจะ
ชอบ เพรำะฟังแลว้เพลนิ วิธีกำรเลำ่อีกแบบหนึง่คือกำรปพูืน้สิง่ที่ควรทรำบเก่ียวกบั data และ analytics
เพื่อใหผู้ฟั้งสำมำรถน ำพืน้ฐำนควำมรูเ้หลำ่นีไ้ปตอ่ยอดในกำรศกึษำหำควำมรูเ้พิ่มเติมที่มีอยูม่ำกมำยใน
ปัจจบุนั ซึง่กำรเลำ่แบบที่สองในเวลำเกำ้สบินำทีนัน้ อำจจะเป็นควำทำ้ทำยส ำหรบัผูฟั้งซึง่สว่นใหญ่เป็น HR
ที่ประขำกรกวำ่ 2 ใน 3 ไมช่อบ หรอืไมค่อ่ยไดใ้ชต้วัเลขแลว้ เรือ่งนีค้ือ ยำขมที่ HR สมยัก่อน คิดวำ่ไม่
จ ำเป็นตอ้งรู ้ แตส่ว่นใหญ่ ผมมกัจะบรรยำยในแนวทำงที่สองเพรำะเช่ือวำ่ผูฟั้งนำ่จะไดป้ระโยชนม์ำกกวำ่

Analytics เป็นหนึง่ในค ำที่มีกำรพดูกนัในกลุม่คนท ำงำน HR บอ่ยมำกในระยะนี ้ เช่นเดียวกบั Design
Thinking และ Agility จำกสถิตกิำรคน้หำขอ้มลูใน Google ช่วงระยะเวลำระหวำ่งปี 2007 – 2018 จะเห็น
ไดว้ำ่ HR Analytics หรอื People Analytics ไดร้บัควำมสนใจและถกูคน้หำเพิ่มขึน้อยำ่งมำกในช่วงหำ้ปีที่
ผำ่นมำ นั่นเป็นเพรำะ HR ไดร้บักำรคำดหวงัจำกผูบ้รหิำรใหค้ิดและตดัสนิใจจำกกำรวิเครำะหข์อ้มลู
(data informed decision) เช่นเดียวกบัท่ีสำยงำนอื่นๆ เช่น กำรตลำด กำรเงิน กำรผลติ กำรจดัสง่ได้
ด  ำเนินกำรมำนำนแลว้



เร่ิมต้นจากการรู้จักประเภทของข้อมูลก่อน

ก่อนจะตอบค ำถำมวำ่ People Analytic คืออะไร มีประโยชนอ์ยำ่งไร และจะใชอ้ยำ่งไร HR ตอ้งรูจ้กัแหลง่ตน้
ทำงของเรือ่งกอ่น นั่นก็คือ ขอ้มลู ( data) ที่หลำยๆ คนมกัจะพดูถงึขอ้มลูในปัจจบุนัวำ่ เป็น Big Data โดยนยัยะ
ที่ผูพ้ดูตอ้งกำรจะแสดงใหเ้รำเห็นภำพวำ่ Data สมยันีม้ีควำมซบัซอ้นทัง้ในแง่ปรมิำณท่ีมจี ำนวนมหำศำลและ
จะทวีคณุเพิ่มขึน้ทกุวนั มีรูปแบบท่ีหลำกหลำยตัง้แต่ รหสั ขอ้ควำม รูปภำพ เสยีง วีดีโอ และมีควำมปัจจบุนั
มำกทัง้ในแง่กำรจดัเก็บและกำรประมวลผลที่เป็น real time แตใ่นมมุมองของผม data ในปรบิทของ People
Analytic ไมว่ำ่จะ Big data หรอื Small data มีควำมส ำคญัเหมือนกนัหมด ตรำบใดที่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์
เพื่อตอบโจทยท์ำงธุรกิจได้ เพรำะหำกเรำมุง่เนน้ แต่ Big data ที่จ ำเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพำะที่ซบัซอ้นในกำร
รวบรวม จดัเก็บ และ วิเครำะห์ บำงครัง้เรำอำจจะมองขำ้มขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกชีวิตประจ ำวนั เช่นจำกใบสมคัรงำน ที่
น  ำมำวิเครำะหด์ว้ยวธีิกำรทำงสถิติพืน้ๆ เช่น รอ้ยละ มธัยฐำน ฐำนนิยม คำ่กลำง สว่นเบี่ยงเบนมำตฐำน วำ่ไม่
มีควำมส ำคญัในยคุปัจจบุนัท่ีทกุคนพดูถึงแต่ Big data และ Predictive Analytics ทัง้ที่ขอ้มลูและวธีิกำร
อธิบำยขอ้มลูแบบง่ำยๆ เช่นนีก็้สำมำรถเสนอภำพของสถำนกำรณ์ ที่กระตุน้ใหผู้บ้รหิำรรบัรู ้ ตระหนกั และ
น ำไปสูก่ำรก ำหนดแนวทำงเพื่อแกปั้ญหำไดเ้ช่นเดียวกนั

Big data is not about volume but complexity
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ส าหรับ HR   ข้อมูลทีส่ามารถน ามาใช้ใหเ้ป็นประโยชนไ์ด้แบ่งออกเป็น สองมิต ิ

มิติแรก เป็นมิติ “แหลง่ หรอื ควำมเป็นเจำ้ของ” ของขอ้มลู ไดแ้ก่ (1) ขอ้มลู
ภำยในท่ีบรษัิท หรอืหนว่ยงำนจดัเก็บเอง ดงันัน้จงึมีสทิธิเต็มที่ในกำรน ำมำใช้
เช่น ประวตัิพนกังำน โครงสรำ้งองคก์ร ฐำนขอ้มลูลกูคำ้ โครงกำรและรำยงำน
ขอ้มลูทำงธุรกิจในรูปแบบตำ่งๆ (2) ขอ้มลูจำกแหลง่ภำยนอก ที่บรษัิท ไดม้ำโดย
กำรซือ้ เช่น ขอ้มลูกำรตลำด พฤติกรรมผูบ้รโิภค ฐำนขอ้มลูลกูคำ้ใหม่ ฯลฯ หรอื
ขอ้มลูที่บรษัิทเขำ้ถึงจำกกำรเผยแพรโ่ดยสำธำรณะของแหลง่ขอ้มลู เชน่ ดขันี
ผูบ้รโิภค เป็นตน้

มิติที่สองเป็นมิติ “รูปแบบ” ขอ้มลู ซึง่จะแบง่ไดเ้ป็นสองแบบไดแ้ก่ (1)
Structured data คือ ขอ้มลูที่กำรจดัเก็บในรูปแบบ row, column,
spreadsheet ซึง่สะดวกตอ่กำรค ำนวณและประเมินผล มกัจะใชภ้ำษำ SQL
หรอื structured query language ในกำรเขียนโปรแกรมเพื่อจดักำรกบั
ฐำนขอ้มลูเหลำ่นีโ้ดยเฉพำะ ขอ้มลูเหลำ่นีเ้รยีกวำ่ Relational database ที่ HR
จะคุน้เคยกนัดี เพรำะเป็นขอ้มลูที่อยุใ่นระบบ HRIS ของแตล่ะบรษัิท นอกจำกนี ้
ยงัรวมถึงขอ้มลูจำกภำยนอก เชน่ กำรส ำรวจอตัรำเงินเดือนของตลำดแรงงำน
ดชันีคำ่ครองชีพของประเทศตำ่งๆ เป็นตน้ อีกรูปแบบหนึง่คือ (2)
Unstructured data คือ ขอ้มลูที่ไมม่ีรูปแบบตำยตวั อธิบำยงำ่ยๆ ก็คือ อะไรก็
ตำมที่ไมใ่ช่ขอ้มลูในรูปแบบท่ี (1) ถือเป็นขอ้มลูแบบไมต่ำยตวัทัง้สิน้ เช่น อีเมล์
กำรโตต้อบของพนกังำน, องคค์วำมรูท้ี่จดัเก็บในรูปแบบตำ่งๆ, บนัทกึภำพ
กลอ้งวงจรปิดภำยในบรษัิท, บนัทกึสนทนำระหวำ่งพนกังำน กบั HR Shared
Services , บนัทกึกำรสนทนำระหวำ่งลกูคำ้กบัพนกังำนคอลเซนเตอร,์ องค์
ควำมรูท้ี่เผยแพรใ่น wiki, เนือ้หำที่มีกำรเผยแพร่ สง่ตอ่ แสดงควำมเห็นใน
โซเชียลมีเดีย ทัง้ที่เป็นรูปภำพ เสยีง ขอ้ควำมที่เขียน เป็นตน้ เมื่อก่อนเรำไม่
คอ่ยสนใจ unstructured data เทำ่ไหรเ่พรำะกำรรวบรวม จดัเก็บ และวิเครำะห์
ขอ้มลูประเภทนีม้ีขอ้จ ำกดัและมคีำ่ใชจ้่ำยสงู แตค่วำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี
ท ำใหข้อ้จ ำกดัเหลำ่นีห้มดไป unstructured data จึงมีควำมส ำคญัเพิ่มมำกขึน้
ในฐำนะที่เป็นตวัอธิบำยเหตผุล (why) เพิ่มเติมชดัเจนมำกขึน้จำกที่ทรำบวำ่
เกิด อะไร(what) ที่ไหน(where) เมื่อไหร่ (when) และมใีครเก่ียวขอ้งบำ้ง
(who)ซึง่ไดม้ำจำกกำรวิเครำะหข์อ้มลูแบบ structured data



เมื่อพดูถึงกำรวิเครำะหข์อ้มลู HR จะนกึถึงเฉพำะขอ้มลู Structured data ภำยในท่ีมีกำรจดัเก็บในถงัขอ้มลู
HRIS เป็นสว่นใหญ่ ซึง่ในควำมเป็นจรงิ ขอ้มลู Structured data ก็ไมไ่ดม้ีแค่ ขอ้มลูพนกังำนในระบบ HRIS
เทำ่นัน้ แตย่งัมีขอ้มลูอื่นๆ เช่น ผลประกอบกำรรำย ขอ้มลูทำงกำรเงิน ขอ้มลูประสทิธิภำพและประสทิธิผลของ
กำรผลติ ขอ้มลูควำมพงึพอใจของลกูคำ้ ฯลฯ ที่ HR ไมคุ่น้เคยและไมไ่ดน้ ำมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ สว่นหนึง่อำจ

เพื่อไมใ่หส้บัสนในกำรท ำควำมเขำ้ใจ เรำจึงตัง้สมมติฐำนรว่มกนัก่อนวำ่ HR [ควรจะ]มีขอ้มลูแบบ
Structured data ที่มีควำมถกูตอ้ง นำ่เช่ือถือได้ จำกกำรบนัทกึเป็นประจ ำ หรอืจดัเก็บตำมระยะเวลำ เช่น กำร
ส ำรวรควำมพงึพอใจ) อยูแ่ลว้ ขอ้มลูเหลำ่นีเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุนั หรอืขอ้มลูในอดีต (historical data) ที่น ำมำใช้
เพื่อใชเ้พื่ออธิบำย สภำพ หรอื สถำนกำรณ์ ที่เก่ียวขอ้งกบั คนและองคก์ร เช่น มีจ ำนวนพนกังำนก่ีคน(แยก
ตำมเพศ ช่วงอำยุ กำรศกึษำ ประสบกำรณ์ ภมูิล  ำเนำ สงักดั ล ำดบัชัน้ ฯลฯ) มีอตัรำกำรรบัใหมแ่ละลำออก

HR is most familiar with relational database

จะเป็นเพรำะวำ่องคก์รไมเ่ห็นควำมส ำคญัในกำรท่ี HR จะเขำ้ถึงขอ้มลูเหลำ่นี ้ เลยไมไ่ดใ้หส้ทิธิเพือ่เขำ้ถงึและ
ใชข้อ้มลูกบั HR แตใ่นทำงกลบักนั ขอ้มลูพนกังำนก็มกัจะถกูมองวำ่เป็นขอ้มลูควำมลบัสดุยอด “เฉพำะและ
ส ำหรบั” HR [บำงต ำแหนง่ บำงกลุม่ บำงคน] เทำ่นัน้ ทัง้ที่ขอ้มลูหลำยอยำ่งสำมำรถเปิดเผยใหผู้บ้รหิำร หรอื
นกัวิเครำะหใ์นสำยงำนอื่นเขำ้ถงึและใชป้ระโยขชนไ์ด้ สภำพท่ีกลำ่วถึงท ำใหเ้กิด “สญุญำกำศ” ที่ขอ้มลูเรือ่งคน
และ ขอ้มลูธุรกิจไมไ่ดม้ีกำรเช่ือมโยงและน ำมำใชป้ระโยชนเ์ต็มที่อยำ่งที่ควรจะเป็น

People Analytics คืออะไร



เป็นอยำ่งไร, พนกังำนไดร้บักำรฝึกอบรมโดยเฉลีย่ก่ีชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี กำรจดัอบรมคลอบคลมุพนกังำนคิด
เป็นรอ้ยละเทำ่ไหรข่องพนกังำนทัง้หมด มีกำรกระจำยอยำ่งเหมำะสม หรอื กระจกุตวัเฉพำะบำงกลุม่, ระดบั
ควำมพงึพอใจเป็นอยำ่งไร เป็นตน้

Perceived challenges from HR toward analytics

หำกน ำขอ้มลูเหลำ่นีม้ำวิเครำะหด์ว้ย เทคนิคทำงสถิติพืน้ฐำนสำมำถ จะตอบค ำถำมไดว้ำ่
• พนกังำนมีเหตผุลอะไรในกำรตดัสนิใจลำออก
• ควำมพงึพอใจในแตล่ะหนว่ยงำน กลุม่อำยุ และ ล ำดบัชัน้มีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งไร
• พนกังำนท่ีลำออกก่อนอำยงุำนครบหนึง่ปีคิดเป็นรอ้ยละเทำ่ไหรข่องพนกังำนใหมท่ี่รบัเขำ้มำทัง้หมด



และหำกมีกำรน ำเทคนิคทำงสถิติที่สงูขึน้มำใช ้โดยมีกำร “ตัง้สมมตุิฐำนท่ีดี” จะท ำใหส้ำมำรถตอบค ำถำมวำ่  
• ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนมีควำมสมัพนัธก์บัจ ำนวนเวลำที่หวัหนำ้งำนโคช้และสอนงำนหรอืไม่
• สำมำรถใชเ้กรดเฉลีย่เพื่อท ำนำยอตัรำกำรผำ่นทดลองงำนของวิศวกรที่ไมม่ีประสบกำรณไ์ด้หรอืไม ่และ

อยำ่งไร
• กำรอบรมในหอ้งเรยีนแบบ instructor-led กบักำรผสมผสำนระหวำ่ง micro-learning & coaching 

วิธีกำรไหนมีประสทิธิภำพในกำรพฒันำเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรเลือ่นต ำแหนง่ (transitional 
development) มำกกวำ่กนั

แตห่ำกตอ้งท ำนำยควำมสมัพนัธแ์ละควำมเป็นเหตขุอง
กลุม่ตวัแปรตำ่งๆ วำ่จะมีผลอยำ่งไรตอ่ตวัแปรที่สนใจ เพื่อ
จะน ำผลสรุปท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรปรบัปรุงหรอืสรำ้งรูปแบบกำร
ท ำงำนใหม่ๆ แลว้ เรำควรจะมีควำมเขำ้ใจหลกักำร
วิเครำะหแ์บบ สมกำรโครงสรำ้ง (structural equation
modelling) ซึง่จะอธิบำยควำมสมัพนัธเ์ชิงสำเหตรุะหวำ่ง
ตวัแปรตำ่งๆ โดยในตวัอยำ่งที่น ำมำแสดงเป็นตวัอยำ่งจรงิ
ที่สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรออกแบบหลกัสตูรกำรฝึกอบรมที่
มีประสทิธิภำพได้

และดว้ยควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยีดงัเป็นท่ีทรำบกนัโดยทั่วไป ท ำใหเ้ทคนิคกำรวิเครำะห์ "ตวัแปร"ไมไ่ด้
ไมถ่กูก ำหนดกรอบแคค่ ำจ ำกดัควำมทำงสถิติเดิมๆ เทำ่นัน้ แตเ่ทคโนโลยี machine learning มีสว่นท ำให้
กำรวิเครำะหรู์ปแบบ(pattern detection) ที่ไมใ่ช่ตวัหนงัสอื ท ำไดง้่ำยและเป็นประโยชนก์บัองคก์ร ดงัจะ
เห็นไดจ้ำกควำมนิยมที่เพิ่มขึน้ของกำรวิเครำะหรู์ปแบบกำรติดตอ่ภำยในองคก์ร (Organization Network
Analysis) ที่น ำไปสูก่ำรออกแบบโครงสรำ้ง และ ปรบักำรจดัพืน้ท่ีท ำงำนใหมท่ี่สรำ้งผลกระทบตอ่ผลกำร
ด ำเนินธุรกิจได้
แตอ่ยำ่งไรก็ตำม ขอใหต้ระหนกัไวเ้สนอวำ่ ระดบัควำมซบัซอ้นของเทคนิคทำงสถิติไมใ่ชต่วัชีร้ะดบั
ควำมส ำเรจ็ของ People Analytics เพรำะไมว่ำ่จะใชเ้ทคนิคทำงสถิติที่กำ้วหนำ้ขนำดไหน หำกผลกำร
วิเครำะหไ์มไ่ดน้ ำไปสูก่ำรลงมือปฏิบตัิใหเ้กิดผล หรอืไมไ่ดใ้ชเ้พื่อสรำ้ง HR intervention ใหม่ๆ ที่เช่ือมโยง
กบัเปำ้หมำยทำงธุรกิจ เทคนคิและผลกำรวิเครำะหเ์หลำ่นัน้ก็ไมม่ีประโยชน์ เมื่อหลำยปีก่อนผมเคยใช้
ขอ้มลูประชำกรศำสตรพ์ืน้ๆ (Demographic) เพื่ออธิบำยกำรกระจำยทำงอำยขุองพนกังำนวำ่มีแนวโนม้ที่
จะเป็นอปุสรรคตอ่ควำมคุม้คำ่ของกำรลงทนุในโครงกำรพฒันำบรษัิทใหเ้ป็นดิจิตอลอยำ่งไร หำกลงทนุทำง
เทคโนโลยี และปรบั Business model โดยไมม่ีกำรพฒันำทกัษะทำงดจิิตอลใหค้นที่ยงัไมพ่รอ้มแลว้ กำร
ลงทนุก็จะสญูเปลำ่



หรอือีกตวัอยำ่งหนึง่คือกำรใชข้อ้มลูจำกภำยนอกเก่ียวกบัระยะเวลำในกำรสรรหำพนกังำนท่ีมีกำร
เผยแพรท่ั่วไป มำใชร้ว่มกบั historical data เก่ียวกบัอำยงุำนซึง่เป็นขอ้มลูภำยในเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รหิำร
เห็นควำมส ำคญัของปัญหำกำรขำดแคลคนเกง่ (Talent Shortage) อนัจะน ำไปสูก่ำรอนมุตัิงบประมำณ
ในกำรสรำ้ง Employment Branding ในทีสดุ

จะเห็นไดว้ำ่ทัง้สองตวัอยำ่งไมไ่ดใ้ชเ้ทคนิคทำงสถิติที่ล  ำ้หนำ้แตอ่ยำ่งใด แตถื่อวำ่ประสบควำมส ำเรจ็
เพรำะเป็นกำรแสดงใหเ้ห็นถงึควำมหมำยที่มีนยัยะ (insight) ที่สรำ้งควำมตระหนกั และน ำไปสู่ กำร
กระท ำ (action) ไดแ้ก่ โครงกำร Employment branding และ Digital Capability building ตำมล ำดบั

มำถึงตรงนี ้ หลำยคนคงเห็นพอ้งกบัผมวำ่ people analytic ไมใ่ช่เป็นแคค่ ำพดูตำมกระแส (buzzword)
แตเ่ป็นสิง่จ ำเป็นท่ี HR ตอ้งเรยีนรู ้ เขำ้ใจ เพื่อท่ีจะไดน้ ำมำใชส้รำ้งคณุคำ่และควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ใหก้บัธุรกิจไดอ้ยำ่งทนัเวลำและมีประสทิธิภำพกำรเรยีนรูแ้ละเขำ้ใจได้ ซึง่ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ เรำตอ้ง
เปลีย่น HR ที่ไมม่ีควำมรู ้ และไมส่ำมำรถใชว้ิธีกำรทำงสถิตอิอกไปและหำนกัสถิติ หรอื data scientist
เขำ้มำท ำงำนแทน เพรำะกำรท ำแบบนัน้ก็ไมไ่ดร้บัประกนัควำมส ำเรจ็เสมอไป ดว้ยเหตทุี่วำ่ กำรสรำ้ง
องคค์วำมรูแ้ละเทคนิคทำง HR (HR Domain knowledge) และ ประสบกำรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำน
HR ใหน้กัสถิติเพื่อใหส้ำมำรถ ตัง้ค ำถำม (The right question) ที่เหมำะสมส ำหรบังำน HR อนัจะน ำไปสู่
กำรทดสอบสมมติฐำนได้ ก็ไมใ่ชเ่รือ่งง่ำย ทำงออกที่เหมำะสมคือกำรสรำ้งควำมรูร้ะดบัพืน้ฐำนให้ HR ไม่
วำ่จะมีพืน้ฐำนกำรศกึษำทำงดำ้นไหน ไดเ้ขำ้ใจวำ่ สถิติแตล่ะตวัที่ใชก้นับอ่ยๆ คืออะไร ใชเ้พื่ออะไร

The “wall” in HR measurement
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และ  ถ้ า  H R  สามารถท า
เ ช่น นั้ น ไ ด้  ก็ จ ะท า ใ ห้ ธุ ร กิ จ
เป ล่ียน มุมมอง เ ดิมที่ มี ต่ อ  H R
ว่ า  H R คือสายงานเ ดียวที่ ไ ม่
สามารถข้าม ผ่าน ก าแพงแ ห่ ง
การ วัด  ( wall in measurement)
ที่ ท า ไ ด้แ ค่ เ พีย งการรายงาน
ตั ว ชี้ วั ด  การ เป รียบ คู่  ก ารท า
สกอ ร์คา ร์ด  และการรายผล
การส า รวจแ ต่ เ พีย ง เ ท่ า น้ัน

กำรท่ีเรำจะใชป้ระโยชนจ์ำก data ใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุนัน้ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บักำรมีขอ้มลูที่ครบสมบรูณ์
และควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคนิคทำงสถิติที่
เหมำะสมเทำ่นัน้ แตย่งัประกอบไปดว้ยปัจจยัอื่นๆ
หลำยอยำ่ง เช่น กำรระดมกำรมีสว่นรว่มจำก
Stakeholders ตำ่งๆ ในกำรก ำหนด ค ำถำมที่ดีอนัจะ
น ำไปสูก่ำรรวบรวมและวิเครำะหข์อ้มลูจำก people
และ business รว่มกนั, กำรน ำเสนอท่ีสรำ้ง
ผลกระทบใหเ้กิดกบัผูฟั้ง ตลอดจน กำรแปลงขอ้มลู
ไปสูก่ำรปฏิบตัิที่เกิดผลอยำ่งยั่งยืน

เง่ือนไขในกำรใชม้ีอะไรบำ้ง โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งค ำนวณ
ไดด้ว้ยตวัเอง เพรำะในปัจจบุนัเรำสำมำรถ outsource
กำรค ำนวณ โดยใชผู้เ้ช่ียวชำญจำกภำยนอกชว่ย
ด ำเนินกำร หรอื อำจจะท ำควำมรว่มมือกบั
สถำบนักำรศกึษำที่มีบคุลำกรดำ้น data science อยู่
เป็นจ ำนวนมำก ใหช้่วยในสว่นนีก็้ได้


