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สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม “Data Governance Combined with Analytics”

ด้ว ยมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรี (KMUTT) และบริษัท จีเอเบิล จากัด (G-able) ได้
เล็งเห็นว่า ปัจจุบันองค์กรสนใจนาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) มาใช้ในองค์กรเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันให้กับองค์กรโดยใช้ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ ต้องการส่งเสริมเรื่อง Big Data ในประเทศ ศักยภาพของการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีโครงสร้างการจัดการข้อมู ลที่ดี และปฏิบัติตามธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
governance) จึงได้จัดอบรม “Data Governance Combined with Analytics” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ อาคารเคเอ็กซ์ (The Knowledge Exchange) แขวงบางลาภูล่าง เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานทั้งจากมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ และสรุปสาระสาคัญดังนี้
Data Governance คือ แนวคิดและกระบวนการสาหรับการจัดการข้อมูลสาหรับองค์กรที่ให้ความสาคัญ
กับข้อมูลเป็นหลักโดยเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งสาหรับองค์กรหรือที่มักเรียกกันว่า Data as
an Asset ดังนั้นเขาจึงมองว่าจะต้องมีวิธีบริห ารจัดการอย่างไรเพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ถูกต้องและปลอดภัยนั้นเอง
วิวัฒนาการณ์ของ Data จากอดีตถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 ช่วง
1.
2.
3.
4.

Data Denial ยุคอดีต ยุคที่ปฏิเสธ ไม่สนใจข้อมูล
Data Indifferent ยุคที่เริ่มมีข้อมูลเข้ามา แต่ยังไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควร
Data Infotmed ยุคที่เริ่มอยากจะใช้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
Data Driver ยุคที่ข้อมูลเข้ามาอยู่ในชีวิตประจาวันของเรา เราใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจใน
หลายๆเรื่อง

ในองค์กรทั่วไป เรามักมีงานดังนี้ การทา Report ส่งผู้บริหาร ตัวอย่างการทางาน เช่น เริ่มจากเก็บข้อมูล
ที่จาเป็นสาหรับธุรกิจ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย เมื่อเราได้ข้อมูล แล้ว เรานามาปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบที่
ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ระบุที่อยู่ไม่ครบถ้วน เราก็จะต้องแก้ไข โดยการทาให้สมบูรณ์ แล้วทาเป็นรายงาน
ส่งให้ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ใช้ขั้นสุดท้าย
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กระบวนการงานจัดการข้อมูลทั้งหมดที่ DMBOK นิยามไว้ 10 ข้อ ดังแสดงในภาพ Data Governance
ถูกจัดตาแหน่งให้อยู่กึ่งกลาง ถือได้ว่าเป็นฐานรากที่สาคัญของงานจัดการข้อมูลทั้งหมด

งาน Data Governance มีลักษณะที่เป็นนามธรรมสูง และอาจจะค่อนข้างยากที่จะอธิบายให้ผู้บริหาร
มองเห็ นความจาเป็ น ซึ่งถ้าหากองค์กรมี ข้อบ่งชี้ว่า ต่อไปนี้ แสดงว่า องค์กรควรเริ่มให้ ความส าคัญ เรื่อง data
governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อมูลมีคุณภาพต่า
ขาดข้อมูลที่สาคัญ และจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ หรือมีแต่ล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานจริงได้
ข้อมูลมีมากกว่าหนึ่งแหล่ง และขัดแย้งกันเอง ทาให้ผู้ใช้ไม่สามารถไว้วางใจนาข้อมูลไปตัดสินใจได้
การเข้าถึง เรียกใช้ และค้นหาข้อมูล ช้าและขาดผู้ดูแล ทาได้ไม่สะดวก
หากมีข้อมูลผิดพลาด หรือมีการรั่วไหล ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
เคยมีโครงการ “ปรับ ปรุงคุณภาพข้อมูล ” หรือยกเครื่องระบบรายงานมาหลายครั้ง ซึ่งอาจได้ผ ล
ในช่วงสั้นๆ แต่หลังโครงการไม่นาน ก็กลับมามีสภาพไม่ต่างจากเดิม

สาหรับคาว่า Big Data ขยายขอบเขตออกไป ไม่เป็นแค่เพียงเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูล ขั้นสู ง (Advanced Analytics) เข้าไปด้ว ย ผลลั พธ์คือ insight ที่
สามารถนาไปใช้ได้หลากหลายแนวทาง
โดยหลักๆ แล้วงาน data governance มักประกอบไปด้วย
1. กาหนดหน่วยงานหรือองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลข้อมูล รวมถึงอานาจในการตัดสินใจสาหรับข้อมูล
แต่ละชนิด
2. กาหนดนิยาม นโยบาย และมาตรฐานข้อมูล (data definition, policy and standards)
3. กาหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ หรือ Business Rules ในการสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูล
4. กาหนดเกณฑ์วัดคุณภาพข้อมูล (data quality and measurements)
5. กาหนดกระบวนการในการจัดการควบคุมข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแก้ไขระบบ IT ในหลายๆ ระบบ
6. กาหนดวิธีการในการรับมือ เมื่อเกิดปัญหา รวมถึงขั้นตอนในการขอแก้ไขกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ก่อน
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งาน data governance โดยส่วนมากแล้ว ปัญหาทางเทคนิคค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ที่ท้าทายกว่ามาก
คือ ปัญหาในด้านองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ที่แต่ละหน่วยงานมีอานาจหน้าที่ (และงบประมาณ) เป็นของ
ตัวเอง ระบบงานต่างๆ โดยมากมักอิงตามความต้องการของหน่วยงานหลักที่ระบบนั้นๆ สนับสนุนอยู่
การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นงานสาคัญที่มักไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าใดนัก แต่หากดาเนินการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้การใช้งานข้อมูลในองค์กร เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เครื่องไม้
เครื่องมือหรือโครงการใดๆ ไม่ว่าจะทา Enterprise Data Warehouse, Business Intelligence หรือแม้แต่ Big
Data ก็จะสะดวกราบรื่น มีปัญหาน้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้มีการทา data governance มาก่อน

กรอบการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) เปรียบเสมือนเป็นแนวทางในการริเริ่ม
กาหนดกลไกต่างๆ ในการกากับดูแลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล ให้ได้ซึ่ง
ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างมูลค่า และสามารถเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานทั้งการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงและการสร้างประโยชน์จากข้อมูลต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินงานและการ
แข่งขันของประเทศ
องค์ประกอบของ Data Governance จาแนกตามกรอบการทางาน แต่ละส่วนมีความสาคัญและความ
จ าเป็ น ไม่เ ท่า กัน ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้อ งการขององค์ กรเป็น หลั ก โดยแบ่ง เป็ นกลุ่ ม ๆ ได้คื อ กลุ่ มบุ คลากรและ
หน่วยงานภายในองค์กร กลุ่มกฎเกณฑ์และข้อบังคับ และกลุ่มสุดท้ายคือกระบวนการทางาน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มบุคลากรและคณะทางานเกี่ยวกับข้อมูล (People & Organization Bodies) ซึ่งมักประกอบ
ด้วยหลายบทบาทหน้าที่ อาทิ
1.1 บทบาทของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิด
การกากับดูแลข้อมูล ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องมีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดการกากับดูแล
ข้อมูล โดยผู้บริหารควรมีบทบาท ดังต่อไปนี้
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1.1.1 สื่อสารถึงความสาคัญของการกากับดูแลข้อมูล ขอบเขต นโยบาย และเป้าประสงค์ของการ
กากับดูแลข้อมูล
1.1.2 สนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
1.1.3 ทบทวนการกากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานและส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลข้อมูลอยู่สม่าเสมอ
1.2 ตั้งคณะทางาน จัดตั้งคณะทางานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งตามที่ได้
ก าหนดไว้ ใ นกรอบการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล เช่ น Data Stakeholders (ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ข้ อ มู ล ), Data
Governance Office (สานักงานธรรมาภิบาลข้อมูล) และ Data Stewards (บริกรข้อมูล) ทั้งนี้หน่วยงานสามารถ
ดูความเหมาะสมในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากนั้นบางหน่วยงานอาจ
มีบุคลากรที่ทาหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนจะส่งผล
ต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน
1.2.1 Data Stakeholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล อาจจะเป็นหน่วยงานหรือกลุ่มคน
ที่สร้างข้อมูล หรือใช้ข้อมูล กลุ่มคนเหล่านี้จาเป็นต้องสื่อสารความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ ให้กับ
คณะทางานเกี่ยวกับ data governance ทราบ
1.2.2 Data Governance Office หรื อ ส านั ก งานธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล กลุ่ ม คนกลุ่ ม นี้ จ ะท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานทั่วไปเกี่ยวกับ data governance เช่น การเก็บรวบรวมผลลัพธ์คุณภาพข้อมูล
การสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร การจัดอบรมสัมนา หรือให้ความช่วยเหลือโดยทั่วไปเกี่ยวกับงานข้อมูล
1.2.3 Data Stewards หรือผู้เชี่ยวชาญข้อมูล หรือบริกรข้อมูล อาจมีได้หลายคน และอาจแบ่ง
ได้เป็ นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับความซับ ซ้อนของข้อมูล ในองค์กร ผู้ เชี่ยวชาญกลุ่ มนี้มักทางานและให้ คาปรึกษา
เกี่ยวกับนิยามหรือมาตรฐานข้อมูล หรือกาหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูล และอาจรวมไปถึงกาหนดเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูลด้วย
2. กาหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับ (Rules and Rules of Engagement) การกาหนดนโยบายข้อมูล
จัดเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการกากับดูแลข้อมูล นโยบายที่กาหนดสามารถใช้รายละเอียดตามที่ระบุในกรอบการ
กากับดูแลข้อมูลได้ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อดาเนินการต่อไป ดังนี้
2.1 Data Policy นโยบายข้ อ มู ล หมายถึ ง นโยบายโดยรวมเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ชนิ ด นั้ น ๆ ซึ่ ง จะเป็ น
ตัวกาหนดแนวปฏิบัติต่อไป เช่น แนวทางการลาดับชั้นความลับข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง การเปิดเผยข้อมูลต่อ
หน่วยงานภายนอก และการปกป้องความเป็นส่วนตัว เป็นต้น
2.2 Data Definition นิยามข้อมูล ข้อมูลบางประเภท มีความจาเป็นต้องระบุนิยามที่ชัดเจน เพื่อให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลกระทบทางบัญชี หรือการเงิน ตัวอย่างเช่น
“รายได้” หมายถึงอะไร มีอะไรบ้างที่นับรวม หรือนับแยกในรายได้ การไม่กาหนดนิยามข้อมูล หรือกาหนดไว้ไม่
รัดกุมเพียงพอ อาจส่งผลเสียหาย
2.3 Data Standard มาตรฐานข้อมูล เป็นการกาหนดแนวทางในการบันทึกหรือเข้ารหั ส ข้อมูล ให้
สอดคล้องกัน เช่นแนวทางการตั้งชื่อต่างๆ แนวทางการเข้ารหัสกลุ่มลูกค้า ความยาว ชนิด รูปแบบ และช่วงค่าที่
เป็นไปได้ ข้อมูลที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลที่กาหนดไว้ จะทาให้สามารถถูกนาไปใช้ได้อย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับข้อมูลชนิดอื่น และนาไปใช้ใน data warehouse เป็นต้น
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2.4 Business Rules กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ขั้นตอนในการสร้าง
รหัสหรือลงทะเบียนลูกค้ารายใหม่ เกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติการเปลี่ยนสถานะบัญชีลูกหนี้ให้กลายเป็นบัญชี
หนี้สูญ เป็นต้น ข้อมูลสาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน ความปลอดภัย หรือจาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
จึงควรระบุกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจน
2.5 Data Quality Measure เกณฑ์การวัดคุณภาพข้อมูลเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สาคัญ เนื่องจาก
คุณภาพข้อมูล อาจถูกสามารถกาหนดได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความแม่นยา (accuracy) ความครบถ้ว น
สมบูรณ์ (completeness) ความรวดเร็วทันกาล (timelinesss) ข้อมูลชนิดเดียวกัน แต่ ต้องการนาไปใช้ในต่าง
สถานการณ์กัน อาจต้องการใช้คุณภาพข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย การกาหนดเกณฑ์คุณภาพข้อมูลที่ชัดเจน และ
สามารถวั ดผลและค านวณได้ ล่ ว งหน้ า จะช่ว ยให้ ขั้ นตอนการเตรีย มข้ อมูล และการน าข้ อมูล ไปใช้ งาน เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกเหนื อ จากกฎข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บตั ว ข้ อ มูล โดยตรงแล้ ว ยั ง มีอ งค์ ป ระกอบอื่ น ในกลุ่ ม นี้ ที่มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับคณะทางานและขั้นตอนการทางานมากกว่าตัวข้อมูลโดยตรงอีก เช่น
2.6 Decision Rights หรือสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูล เช่น หากจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
นิยาม หรือมาตรฐานข้อมูล ใครเป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติ มีขั้นตอนอย่างไร หรือหากจาเป็นต้องคานวณรายงานผล
ประกอบการใหม่ จากสาเหตุเช่น บันทึกข้อมูลผิดพลาด ใครเป็นผู้อนุมัติ จาเป็นต้องมีการโหวตหรือไม่หากมี
ความเห็นที่ขัดแย้งกัน เป็นต้น
2.7 Accountabilities หรือความรับผิดชอบในด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ก่อนหน้านี้หลายองค์กรเคย
เชื่อว่าไอทีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับข้อมูล แต่ความเชื่อเหล่านั้นค่อยๆ เป็นที่รับรู้
มากขึ้นว่าไม่ถูกต้อง องค์ประกอบส่วนนี้จะนิยามหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลชนิ ดต่างๆ หน่วยงาน
ไหนมีหน้าที่สร้าง หน่วยงานไหนตรวจสอบ ตรวจสอบบ่อยแค่ไหน
2.8 Control Mechanisms กระบวนการควบคุม เพื่อให้คุณภาพและการกากับดูแลข้อมูลเป็นไปอย่าง
ราบรื่นต่อเนื่อง จาเป็นต้องมีการกาหนดกระบวนการควบคุมและตรวจสอบขึ้น เพราะเป็นเรื่องปกติที่กระบวนการ
ที่วางไว้ อาจไม่ได้รับการปฏิ บัติตามเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลให้ขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลขององค์กร
ถดถอย ความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้น กระบวนการควบคุมมีตั้งแต่การรายงานผลเป็นประจา การตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ การทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา รวมไปถึงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรด้วย
3. กาหนดกระบวนการทางาน (Data Governance Process) กลุ่มองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งสอง
กลุ่ม เน้นไปที่การวางโครงสร้าง ทั้งทางด้านบุคลากรและระเบียบกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ด้านการจัดการข้อมูล
แต่กลุ่มองค์ประกอบสุดท้ายนี่จะเน้นไปเรื่องการนาไปใช้งาน กระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล จาเป็นต้อง
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับขั้นตอนการทางานประจาวันภายในองค์กร โดยไม่เข้าไปขัดขวาง หรือทาให้ช้า
ลง แต่ในขณะเดียวกันก็จาเป็นต้องรักษามาตรฐานไว้ตามเกณฑ์ที่ กาหนด เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการทางานนั้นๆ มี
คุณภาพดี เหมาะแก่การนาไปใช้งานภายหลัง
โดยพิจารณาถึง การเลือกข้อมูลเพื่อดาเนินการกากับดูแล การระบุเป้าหมาย การกาหนดมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการคน โดยกระบวนการกากับดูแลข้อมูลเริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ วัดผลและรายงานไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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นอกเหนือจากกระบวนการในการสร้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทาสาเนา หรือลบข้อมูลตามปกติแล้ว
กระบวนการที่จาเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
3.1 Change Management หรือการจัดการการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อมีความจาเป็นต้องสร้างข้อมูล
ใหม่ หรื อ เกิ ด สถานการณ์ ใ หม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารระบุ เ อาไว้ อาจจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขกฎระเบี ย บ หรื อ
ปรับเปลี่ยนนิยามข้อมูล ขั้นตอนในการขอเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร
3.2 Issue Resolution กระบวนการแก้ไ ขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล เนื่องจากข้อมูล ชนิดหนึ่งๆ มักจะ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน กระบวนการแก้ไขปัญหาบ่อยครั้งจึงจาเป็นต้องประสานงานข้ามหน่วยงาน
ที่อาจมีความต้องการแตกต่างกัน
3.3 Measure and Reporting Values การวัดและรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ข้อมูล เป็น อีกหนึ่ งกระบวนการที่จ ะทาให้งานการจัดการข้อมูล กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์กรได้ ใน
ลักษณะเดีย วกับ การจั ดการเรื่ องความปลอดภัยหรือการจัดการคุณภาพ หน่ว ยงานด้าน data governance
จะต้องวางแผนเพื่อการวัดและรายงานผลงาน ไม่ว่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์ข้อมูลคุณภาพดี หรือจานวนปัญหาหรือข้ อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
3.4 Communication การสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ถึงกิจกรรมที่ทา ผลลัพธ์ที่ได้ รวมไป
ถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในองค์กร เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสร้างความมีส่วนร่วม
ให้กับบุคลากรในองค์กร ว่าการจัดการข้อมูลมีความสาคัญต่อความเติบโตขององค์กร และเป็นหน้าที่ของทุกคนใน
องค์กร
4. การปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล กลุ่มคนที่ได้กาหนดไว้ในการกากับดูแล
ข้อมูลตามที่ระบุในข้อที่ 2 มีหน้าที่ในการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง ตามลาดับ องค์ประกอบอย่างน้อยที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการ ได้แก่
4.1 สร้างการรับรู้ให้กับคนภายในหน่วยงาน
4.2 ดาเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล
4.3 บริหารจัดการข้อมูล
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
5. ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล การทางานในภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับการตัดสินใจ เพื่อการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคตและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป
ในการกากับดูแลข้อมูลนั้นจะต้องจัดทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานควรต้องดาเนินการ
และวัดผล ปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อยกระดับการดาเนินงานให้มีการกากับดูแลข้อมูลที่มีให้ดียิ่งๆขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินงาน เพิ่มศักยภาพ ส่งผลดีทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ลาดับขั้นพัฒนาการของ Data Governance เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร เพื่อให้การบริหาร
จัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งองค์กรแต่ละแห่งจะมีระดับความพร้อมในการจัดการข้อมูลแตกต่างกัน
และลาดับขั้นพัฒนาการ data governance จะเป็นสิ่งทีช่ ่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพองค์กรของตนเองในปัจจุบัน
ขีดความสามารถในการจัดการข้อมูล ดังนี้
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ขั้นพื้นฐาน (Managed) กระบวนการจัดการข้อมูล มักจะมาในรูปแบบงานส่วนหนึ่งในโครงการเกี่ยวกับ
ไอทีต่างๆ อาจมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดการข้อมูลอยู่บ้าง
ขั้น Defined เริ่มมีการพิจารณากระบวนการจัดการข้อมูลที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น เริ่มมีความพยายามใน
การปรับกระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันภายในองค์กร และมีการกาหนด
มาตรฐานและนิยามข้อมูลที่ในระดับทั่วทั้งองค์กร
ขั้น Quantitatively Managed เริ่ ม นากระบวนการวัด ผลแบบเชิง ปริม าณเข้า มาใช้ มี การกาหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในเกณฑ์วัดคุณภาพการจัดการข้อมูล ขั้นตอนในการจัดการข้อมูลมักเป็นเแบบรวมศูนย์และมี
การควบคุมอย่างเคร่งครัด สามารถวัดผลงานได้
ขั้น Optimized ขั้น ที่ร ะบบการบริ ห ารจัดการข้ อมูล ได้รับการพั ฒ นาปรับปรุงให้ มีประสิ ทธิภ าพสู ง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด จุดอ่อน หรือเสนอแนะการ
ปรับปรุงกระบวนการทางานในองค์กรได้
ข้อมูลเป็นทรัพยากรยุคใหม่ที่หลายหน่วยงานเริ่มตระหนักถึงความสาคัญ และเริ่มบริหารจัดการข้อมูลใน
ลักษณะเดียวกับที่บริหารจัดการสินทรัพย์อื่นๆ งานธรรมาภิบาลข้อมูล การให้ความสนใจถึงศักยภาพและการนา
Big Data ไปใช้งาน เป็นเพียงก้าวแรก ที่จะนาไปสู่การเตรียมความพร้อมของธุรกิจและองค์กร ประโยชน์สูงสุด
น่าจะอยู่ที่การนา Big Data มาเป็นเครื่องมือในการสร้าง organization capability ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเอง
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เปิดรับแนวคิดใหม่ และตักตวงประโยชน์จากการใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่
สาหรับประโยชน์ทคี่ ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับเมื่อนา Big Data มาประยุกต์ใช้
1. Big Data ช่วยให้ เข้าใจ “สภาวะตลาด” จากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้เห็น สภาพปัจจุบัน
เข้าใจต้องการในอนาคต และนาข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผน ปรับกลยุทธ์ของตัวเองที่ตอบสนองต่อความต้องการ
2. Big Data ช่ว ยให้ เข้าใจ “กลุ่มลู กค้า ” การวิเคราะห์ ข้อมูล กลุ่ มผู้ ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ จะช่ว ยให้
สามารถทานายข้อมูลที่สนใจได้ตรงจุด
3. Big Data ช่วยให้ “ปรั บปรุงภาพลักษณ์ ” สามารถรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะนา
นามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และบริการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการมากยิ่งขึน้
4. Big Data ช่วยให้ “พร้อมรับมือกับอนาคต” เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมากๆ จะทาให้องค์กรเข้าใจ
สภาพปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์กร และคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
5. Big Data ช่วยให้ “ประหยัดค่าใช้จ่าย” เมื่อเริ่มต้นศึกษา และจัดเก็บข้อมูล ผลพลอยได้คือ คณะฯ มี
ฐานข้อมูลที่ละเอียด แม่นยา มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นได้อีกมาก นับว่าเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขององค์กรในระยะยาว
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