
รูป 1Credit picture: https://www.greattibettour.com/tibetan-culture/sand-mandalas.html 

จักรมณฑลในอุดมคติแห่งการพัฒนา Business Data Analyst1 เพ่ือสร้างนักธุรกิจทีส่ามารถตัดสินใจ
เชิงกลยุทธจ์ากภาคการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมรอยต่อทีร่อการประสานเชื่อมโยงเพ่ือศักยภาพและ

การเติบโตอย่างย่ังยืนในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย 

แบ่งปันโดย ปรมินทร ์เยาวยื์นยง P3Y Academy และ MonsoonSIM Thailand 

หมายเหตุ: บทความนีเ้ป็นความเห็นส่วนตวัจากประสบการณใ์นภาคการศึกษาในมุมมองของ “คนนอก” วงการการศึกษาของไทย และส่วนหนึ่ง

เรียงรอ้ยค าแนะน าและบทสนทนาระหว่างผูเ้ขียน และ ผศ.ดร.จิรพนัธ ์แดงเดช เพ่ือประกอบการเป็นบทความเพ่ือสรา้ง “การบรูณาการ” ของความรู ้

ความเขา้ใจ และอนาคตความร่วมมือเพื่อสรา้ง Business Data Analyst ซึ่งเป็นหนี่งใน Data Professional ใหก้ับระบบเศรษฐกิจและ

สังคมไทย ไม่ใช่บทความเชิงวิชาการ ขอขอบคุณค าแนะน าจากอาจารยท์ั้งสองท่านและเป็นที่มาของ Mandala of Development The 

Business Data Analyst หรือจกัรมณฑลในอดุมคติแห่งการพฒันา Business Data Analyst for strategics decision-making จากภาค

การศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม รอยต่อที่รอการประสานเชื่อมโยงเพื่อศักยภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย 

บทความนีเ้ขียนขึน้ในช่วง สิงหาคม 2565 จะมีความทนัสมยัตามหว้งเวลาที่เขียนโดยอาศยับริบทจากประสบการณต์รงของผูเ้ขียน ความผิดพลาด

ของบทความนี ้ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวจากการขาดมุมมอง และความพร่องประสบการณ์ในงานด้าน Business Data Analyst 

Development 

 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการจดัแข่งขนั 2022-2023 Thailand Business Data Analytics and Data Visualization ซึ่ง

ต้องการกระตุ้นให้เกิด Interdisciplinary เพื่อสรา้ง Business Data Analyst ในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาตั้งต้นจาก

ประสบการณ์และความรูข้องผู้เขียนและผูจ้ัดงานที่มีจ ากัดในดา้นศาสตรแ์ขนงนี ้เพื่อน าไปสู่ Workshop ของการสรา้งหลักสูตร เพื่อสรา้ง 

Business Data Analyst เพ่ือที่ในอนาคตจะน ามาซึ่งการใชง้านหลกัสตูรนี ้และต่อยอดขยายไปยงัการสรา้ง Data Professional ต่อไป 

 

              

ภาพซา้ย Mandala of development Business Data Analyst เทียบกบัภาพขาว ตวัอย่างภาพ Mandala จากทราย ในศิลปะทิเบต 

 
1 บทความนีมุ้่งเนน้ที่ Business Data Analyst ซึ่งในที่นีห้มายถึง นักวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการจัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งมีนัยยะเริ่มตน้ของการ
ควบรวมศาสตรห์ลกัส าคญัอย่างนอ้ยสองดา้นแรก คือ ดา้นธุรกิจและการจดัการ กบั ดา้นของการใชข้อ้มลูอย่างเป็นระบบที่ตอ้งท างานรว่มกัน 
ซึ่งเป็นที่ตอ้งการของตลาด ซึ่ง Data Analyst เป็นหนึ่งในสี่งานดา้น Data Professional  



ทีม่าแห่ง The Mandala2 of development the Business Data Analyst for Strategics Decision Making 
ความหมายเปรียบเทยีบเชิงสญัลักษณก์ับ Mandala ในทางศาสนา 

ผูเ้ขียนบทความในฐานะนกัประวตัิศาสตรแ์ละนกัสงัคมศาสตรส์มคัรเล่น นึกถึง Mandala หรือภาพจ าลองของจกัรวาลอนั

สมบรูณข์องศาสนาฮินด,ู ศาสนาเชน , พทุธศาสนามหายาน และวชัรยาน ซึ่งเป็นการจ าลองจกัรมณฑลที่อดุมสมบรูณแ์ละ

สวยงามตาม “อดุมคติ” ที่มนษุยต์ีความจกัรวาลตามคมัภีรท์างศาสนาและความเชื่อมออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ และ

งานสถาปัตยกรรม เพื่อใชเ้ป็นส่ิงเคารพ, ประกอบพิธีกรรม, เครื่องมือในการสรา้งสมาธิณานและความอดทน  ในการ

บรรลญุานที่ผูป้ฎิบตัิปรารถนา ซึง่อปุมาดั่ง “สิ่งทีเ่ป็นทีเ่ชื่อวา่เขา้ใจ มีอยู่แต่สัมผัสไม่ได้จริง หากจะสร้างต้องอาศัยขนัติ

บารม”ี สอดคลอ้งกบัส่ิงที่ผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอเก่ียวกบัการสรา้ง Business Data Analyst ซึง่ดเูลือนราง เป็นอดุมคติ ที่โลก

ธุรกิจใฝ่หาในยคุที่ขอ้มลู และขอ้มลูสารสนเทศเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัโลกธุรกิจยคุใหม่ ซึง่ไดร้บัการเปรยีบเปรยว่า 

“Data is new Oil”3 ท าให ้Mandala เป็นสญัลกัษณท์ี่ผูเ้ขยีนน ามาสะทอ้นอดุมคติในการพฒันา Business Data Analyst 

และเป็นท่ีมาของชื่อบทความนี ้เพื่อหวงัใหจ้กัรมณฑลไดร้บัการเชื่อมต่อเป็นภาพ และกลายเป็นจรงิไดใ้นอนาคต  

 

รูป 2 The Mandala of Development Business Data Analyst by Paramintara Yaoyuenyong 

 
2 Mandala https://en.wikipedia.org/wiki/Mandala , https://www.worldhistory.org/mandala/  , 
https://hmong.in.th/wiki/Mandala  
3 Data is new oil เป็นการแผลงประโยคของ Clive Robert Humby OBE นักคณิตศาสตรใ์นสาขาวิทยาศาสตรข์อ้มลู โดยนิตยสาร The 

Economist ใชเ้ป็นชื่อบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2017 โดยดัดแปลงประโยคตน้ฉบับไดก้ล่าวไวใ้นช่วงปี 2006 มีใจความว่า “The world’s 

most valuable resource is no longer oil, but data” https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Humby  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mandala
https://www.worldhistory.org/mandala/
https://hmong.in.th/wiki/Mandala
https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Humby


 ใจกลางภาพหรือแบบจ าลอง Mandala มกัแทนศูนยก์ลางของจกัรวาลดว้ยเขาพระสเุมรุซึ่งเป็นที่อยู่ของพระธยานิ

พุทธ พระพุทธเจา้ในวชัรยาน หรือศากยะมนุีในพุทธศาสนา ซึ่งในที่นี ้แทนดว้ย Business Data Analyst ที่สามารถตดัสินใจ

เชิงกลยุทธ์ได ้(ซึ่งใชเ้สน้ประ แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ และความไม่พรอ้ม) ในบทความและในรูปแบบของ Mandala จะ

แวดลอ้มดว้ยอนทุวีปทัง้ส่ีในทางพุทธศาสนาซึ่งจะมีพระพุทธเจา้หรือหลกัธรรมประจ าทิศทัง้หลกัทัง้ส่ี (เสาหลกัทัง้ส่ี) ซึ่งในที่นี ้

แทนทวีปทั้งส่ีดว้ย ชุดความรูแ้ละทักษะทั้งส่ีที่ประกอบเป็นมณฑลแห่งความรูแ้ละทักษะที่ใชใ้นการสรา้ง Business Data 

Analyst  (ซึ่งใชเ้สน้ประ แสดงถึงความไม่สมบรูณ ์และความไม่พรอ้ม)  อนัไดแ้ก่  

• กลุ่มดา้นบน คือ ความรูแ้ละทกัษะที่สรา้งไดจ้ากระบบการศกึษา (แทนดว้ยสีเทาอ่อน)  
o Business & Management Knowledge4  
o Technical & Practice in Processed Data & Coding5 

• กลุ่มดา้นล่าง คือ ความรูแ้ละทกัษะที่สั่งสมโดยประสบการณ ์หรือสายงานเฉพาะทางดา้น (แทนดว้ยสีเทาเขม้) 
o Experiential for Business & Data interpretation6 

o Specific Domain Knowledge to be analyzed and described7 

 
4 กลุ่มวิชาเหล่านี ้เป็นกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัอย่างแพร ่ภายใตค้ณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาการจดัการ หรือในบางมหาวิทยาลยั
จะมีคณะผูป้ระกอบการ ซึ่งจะมีวิชาทางดา้นบญัชี, การเงิน, การจดัการดา้นต่าง ๆ เป็นกลุ่มภาควิชา/สาขาวิชาที่เปิดสอน ในบางมหาวิทยาลยั
จะมีสาขาของวิชาเปิดในระดบัคณะ เช่น คณะบญัชี เป็นตน้ ปัญหาส่วนใหญ่ของสายวิชานี ้คือ การไม่สามารถเชื่อมโยงกนัแมก้ระทั่งศาสตรท์ี่
ตอ้งใชร้่วมกัน เนื่องจากการวิเคราะหแ์ละก าหนดทิศทาง เพื่อการตัดสินใจนั้น ตอ้งใชห้ลากหลายสาขาวิชาร่วมกัน การสรา้ง Business 

Analyst นัน้ในปัจจบุนั จึงนิยมใชป้ระสบการณท์ี่เกิดจาก On-The-Job Training; OJT ที่มีความเชี่ยวชาญตามแต่ละบคุคลที่ใชร้ะยะเวลา
สรา้งบคุลากรที่มีความสามารถนีย้าวนาน 
5 กลุ่มวิชาเหล่านี ้เป็นสาย Technical ซึ่งมีพืน้ฐานจากคณิตศาสตร ์สถิติ เพื่อพฒันาไปสู่ความเขา้ใจเพิ่มเติมดา้น “ขอ้มลู” เพื่อการบริหาร
จัดการขอ้มลูตามกระบวนการเพื่อวิเคราะห์, การวิเคราะหใ์นแต่ละระดบัเพื่อก าหนดกิจกรรมที่ถกูตอ้งสอดคลอ้งกบัทรพัยากร ขอ้จ ากัด และ
เป้าหมายในทางธุรกิจของแต่ละองคก์ร ซึ่งปัญหาหลกัของสายวิชานี ้ คือ ขาดการเชื่อมโยงกับสายธุรกิจ มีความเขา้ใจในกระบวนการทาง
ธุรกิจ, ตวัชีว้ดั และรูปแบบกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย ท าใหก้ารวิเคราะหข์อ้มลูจากสายวิชานีท้  าไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ 
6 ประสบการณส์ายธุรกิจ ส่วนหนึ่งอาจสรา้งไดจ้ากระบบการศึกษาผ่านกรณีศึกษาที่มีคุณภาพ จากมมุมองของผูท้ี่ประสบการณ์เฉพาะใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งภาคการศึกษาแบบปรกติ หรือในวุฒิปริญยาตรีที่มี margin น้อยในทางธุรกิจท าไม่ได้ จากปัญหาเรื่องการลงทุนน าเอา 
specialist ในแต่ละดา้นมาอยู่ในภาคการศึกษา และส่วนมากของคณาจารยท์ี่สอนในภาคการศึกษานัน้ขาดประสบการณต์รง และใชเ้พียง
หลกัวิชากับสถิติที่เกิดจากงานวิจัยซึ่งมกัเป็น secondary or third sources and opinion ท าใหใ้นประสบการณท์ี่ใชใ้นการตีความจาก
หลกัวิชา กบัการปฏิบติัจริงอาจมีความแตกต่าง หรือมี “รอยต่อ” ของความเห็นและขอ้เท็จจริง ซึ่งการวิเคราะหเ์พื่อการใชง้านในภาคธุรกิจจริง
จึงใชท้ัง้ในส่วนของหลกัวิชา+ขอ้เท็จจริงจากทรพัยากร ขอ้จ ากัดจากปัจจัยแวดลอ้มภายนอก ภายใน + ประสบการณ ์ร่วมกัน มากกว่าที่จะ
สรา้งไดโ้ดยใชห้ลกัวิชาอย่างเดียวในทางปฏิบติั 
7 ความรู ้และประสบการณเ์ฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่ส  าคญัมากเมื่อการน าเอา “ขอ้มลู” มาผ่านกระบวนการทาง technical 

และกระบวนการทางอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อการวิเคราะห ์ซึ่ง “ทฤษฎี” ทางวิชาการเป็นส่วนส าคญัเพียงส่วนเดียว เพราะว่าทฤษฎีถูกสรา้ง
ด้วยตัวแปรและสิ่งแวดล้อมที่จ  ากัด ทว่า Domain Expertise นั้น จะต้องอาศัยระยะเวลา และความหนาแน่นของกิจกรรมที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเฉพาะทางนั้น ๆ ซึ่งหากใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตีความในระดับอุตสาหกรรมเฉพาะ  เป็นส่วนที่สรา้งได้ยากที่สุด เช่น 
อตุสาหกรรมการเงิน, ประกนัภยั, น าเขา้ส่งออกสินคา้เฉพาะทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบักลุ่มที่เป็นดา้นสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 



โดยรอบของผัง Mandala และทวีปทั้งส่ีจะเชื่อมดว้ยก าแพงจักรวาล  (ในรูปแบบมาตรฐานของ Mandala มักแทนดว้ย

สญัลกัษณรู์ปส่ีเหล่ียมสะทอ้นถึงความความมั่นคง  ในท่ีนีแ้ทนดว้ยวงแหวนที่เชื่อมโยงมณฑลแห่งทกัษะและความรูส่ี้ประกอบ

ทว่า ใชเ้สน้ประที่แสดงถึงความไม่มั่นคง ไม่เชื่อมโยงกัน  เพียงพอจะเป็นปริมณฑลหรืออาณาเขตที่มีความแข็งแรงในการค า้ชู

ใหเ้กิด Business Data Analyst ไดใ้นโลกความเป็นจรงิ และในท่ีนีน้  าเอา Data Analytics Maturity Model Gartner8 มา 

Layer ใหเ้ห็นเป็นแกนทั้งส่ีในการเป็น Data Analyst ซึ่งประกอบดว้ยการประสานความเขา้ใจ 4 ระดับในการเป็น Data 

Analyst ไดแ้ก่ Descriptive, Diagnostic, Predictive & Prescriptive Analytics ซึ่งในทางพุทธศาสนาและฮินด ูคือธาตุ

ทัง้ส่ีที่ประสานกนัเป็นจกัรวาล ไดแ้ก่ ดิน, น า้, ลม และไฟ 

 จะเห็นไดจ้ากภาพ The Mandala of Development The Data Analyst นั้น จะใชส้ัญลักษณเ์ป็นเสน้ประ ซึ่ง

สะทอ้นถึงความไม่สมบูรณ ์ไม่มั่นคง ในกรอบของหวัใจของ Mandala; Development of Data Analyst และอนทุวีปทัง้ส่ี; 

ซึ่งแทนชุดความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็น และในส่วนของก าแพงจกัรวาล ก็แทนดว้ยสญัลกัษณรู์ปวงแหวนเสน้ประ ที่แสดงว่าชดุ

วิชาความรู ้และทกัษะที่จ าเป็นต่อการสรา้ง Business Data Analyst ก็ไม่เชื่อมโยงกัน ท าให ้Data Analytics Maturity 

Model ของ Gartner ซึ่งแทนดว้ยเสน้ประเช่นเดียวกนั ก็ไม่สามารถสรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดงัที่ทฤษฎีและแนวทางของ 

Data Analytics ไดว้างไว ้และทัง้นี ้โดยรอบของประเภทศาสตร,์ องคค์วามรู,้ ระดบัความเชี่ยวชาญ และภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ลว้นรอการเชื่อมโยง ซึ่งแน่นอนว่าแทบไม่มีการเชื่อมโยงใดสมบรูณจ์นกรอบแห่ง Mandala นีเ้ป็นเสน้สมบรูณท์ี่แข็งแกรง่ได ้จึง

เปรียบการสรา้ง Business Data Analyst ในกรอบของบริบทของหลักสูตร และรูปแบบของการศึกษาไทยตามสภาพการ 

ขอ้จ ากดั และประสบการณท์ี่ผูเ้ขียนไดพ้บเห็นว่าเป็นเพียงอดุมคติ ซึ่งผลิตผลจากบรบิทเหล่านีค้งมิอาจสรา้ง Business Data 

Analyst ตามอดุมคติ เฉกเช่นจกัรวาลและปรมิณฑลอนัเป็นอดุมคติที่ดา้นศาสนาจ าลองไวด้ว้ย Mandala นั่นเอง 

 

ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Data Professional ทัง้ 4 

DATA PROFESSIONAL9 
 Definition Key responsibilities 

Data Knowledge/Tools and 
Skills  

Data 
Analyst 

(ตรงกบั 
Business 

Data 

Analyst ใน
บทความนี)้ 

gatekeeper for an organization's 
data, ensuring that stakeholders 
understand it and utilize it to make 
intelligent business choices 

• Designing and managing data systems and 
databases, including addressing code level and 
other data-related issues. 

• Using statistical techniques to evaluate data 
sets, focusing on trends and patterns that 
might be useful for diagnostic and predictive 
analytics initiatives. 

• Data mining from primary and secondary 
sources, followed by data reorganization so 
that both humans and machines can readily 
read. 

• Mathematics & Statistics 

• Data visualization 

• Programming  

• Data story telling 

• Business & Management 

• Business Processes 

Data 
Scientist 

designing, developing, and 
deploying data-intensive solutions 
for the organization and sharing 

• Collaborate with stakeholders across the 
organization to find opportunities to use 
corporate data to create business solutions. 

• Mathematics & Statistics 

• Database & Cloud 

• Python/R programming 

 
8 https://digital.ai/catalyst-blog/it-decision-making-through-the-lens-of-gartners-analytics-maturity-

model#:~:text=Gartner%20ranks%20data%20analytics%20maturity,conclusion%20for%20the%20optimal%20choice.  
9 Reference from Alex Wang, Data Science/Business Algorithms  https://www.linkedin.com/pulse/data-professional-roles-alex-

wang/?trk=articles_directory Reformat ในรูปแบบตารางและเพิ่มรายละเอียดส่วนของ Knowledge/Tools and Skills เพ่ิมเติมโดยผูเ้ขียนบทความ 

https://digital.ai/catalyst-blog/it-decision-making-through-the-lens-of-gartners-analytics-maturity-model#:~:text=Gartner%20ranks%20data%20analytics%20maturity,conclusion%20for%20the%20optimal%20choice
https://digital.ai/catalyst-blog/it-decision-making-through-the-lens-of-gartners-analytics-maturity-model#:~:text=Gartner%20ranks%20data%20analytics%20maturity,conclusion%20for%20the%20optimal%20choice
https://www.linkedin.com/pulse/data-professional-roles-alex-wang/?trk=articles_directory
https://www.linkedin.com/pulse/data-professional-roles-alex-wang/?trk=articles_directory


your findings with stakeholders. To 
support the business solution 

• Information from company databases is mined 
and analyzed to promote optimization and 
enhancement of product development, 
marketing tactics, and strategic plans. 

• Increase and improve customer experiences, 
revenue creation, ad targeting, and other 
company results. 

• SQL 

• Tableau 

• Critical Thinking & Problem 
solving  

• Business & Management 

• Business Processes 

Data 
Engineer 

convert business objectives into 
technical specifications and create 
data standards and principles. The 
data architect is in charge of 
conceptualizing and developing the 
data pipeline architecture for a 
company 

• Identify, develop, and execute internal process 
enhancements such as improving data 
distribution, automating manual procedures, 
and re-designing architecture for improved 
scalability. 

• Create and maintain the data pipeline 
architecture for extraction, transformation, 
and collection of data from a wide range of 
sources by leveraging SQL and cloud 
technology. 

• Create data tools to aid analytics and data 
scientist coworkers to construct and optimize 
our business to become an innovative market 
leader. 

• SQL 

• NoSQL 

• other advanced data querying 
languages 

• Business & Management  

• Business Processes 

Data 
Architect 

set the groundwork for a database's 
design. They evaluate a wide variety 
of needs and use suitable database 
methods to build a robust 
architecture 

• Business needs are translated into technical 
specifications, including data streams, 
integrations, transformations, databases, and 
data warehouses. 

• Defining the architectural data framework, 
norms, and principles, including modeling, 
metadata, security, reference data like product 
codes and client categories, and master data 
like clients, vendors, materials, and personnel. 

• Collaboration and synchronization with a 
range of disciplines, stakeholders, clients, and 
external stakeholders 

• Database 

• Data warehouses 

• years of experience and 
expertise in data design, 
information management, 
and data storage 

• information systems & 
computer science 

• Business & Management  

• Business Processes 

 

สถำนกำรณ์ควำมต้องกำร Data Professional ที่สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล และอุปสรรคที่ภำคเอกชนและ
อุตสำหกรรมของไทยก ำลังเผชิญ10 

 

รูป 3 สภาวะการเติบโตของ Digital Economy สดัส่วนต่อ GDP ของไทยในปี 2027 โดย Thailand board of Investment 

 
10 อ่านเพิ่มเติมหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งไดท้ี่ https://www.huneety.com/data-science-professionals-in-thailand/  

https://www.huneety.com/data-science-professionals-in-thailand/


  

รูป 4 ภาพแสดงต าแหน่ง Data Professional ทีเ่ป็นทีต่อ้งการ ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย (มิถนุายน 2021)                                                                                                                 
ภาพจาก https://www.huneety.com/data-science-professionals-in-thailand/ 

จากการคาดการณข์องส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อนยบาย Thailand 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะมี

สัดส่วนถึง 25% ของ GDP ของประเทศไทยในปี 2027 (2570) หรือในอีก 5 ปีขา้งหนา้นับจากวนัที่เขียนบทความนี ้ (2022) 

รูปแบบของธุรกิจในประเทศไทย และตามสถานการณข์องโลก จะเปล่ียนไปในรูปแบบธุรกิจที่วางบนพืน้ฐานของดิจิทัล และ 

“ข้อมูล” จะถูกจัดเก็บในทุกกระบวนการ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี ้เกิดขึน้กับกลุ่มภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่ลงทุนในระบบ

สารสนเทศ ทว่ามีสดัส่วนของการบรหิารจดัการขอ้มลูที่มีเดิมค่อนขา้งนอ้ยในส่วนของ Existing Business และเมื่อกระแสของ

โลกเศรษฐกิจดิจิทลั และขอ้มลูที่มกัถกูเรียกดว้ย buzzword “BIG DATA” พรอ้มกบัทิศทางในการใช ้“ขอ้มลู” จากกลุ่มสินคา้ที่

เป็น Consumer จากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce นัน้ เป็นส่วนผลกัดนัใหร้ว่มกับความกระสนัอยากในการสรา้งธุรกิจ

ใหม่; New Business/Startup ทัง้ในระดบับุคคลทั่วไปจนกระทั่งระดบัองคก์รซึ่งตอ้งการ “หนีตาย” หรือ “เพิ่มโอกาสในการ

อยู่รอด” หรือ “สรา้งโอกาสใหม่” ซึ่งเหตผุลจะสวยหรูแตกต่างกนัไปในแต่ละขนาดและการส่ือสารภาพลกัษณข์ององคก์ร ท าให้

การใช้ข้อมูลแบบเข้มข้น เพื่อก าหนดนโยบายและทิศทางของธุรกิจถูกยกขึน้มาเป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก  ส่วนหนึ่งเพื่อชู

วิสัยทัศน์ของการเป็นผู้น าดา้นดิจิทัลอย่างแท้จริง แฝงไปดว้ยการไม่ประกาศวิสัยทัศน์ดา้นดิจิทัลเป็นเรื่องลา้สมัย  ท าให้

ต าแหน่งงานดา้น Data Professional11 ในหลายระดบัเป็นท่ีตอ้งการมากขึน้ สะทอ้นจากรูปท่ี 6 ที่เป็นต าแหน่งงานดา้น Data 

Professional ที่องคก์รใหญ่ ๆ ตอ้งการ   

I have reached out to my good friends who as well are pursuing careers in Data Analytics back in Bangkok to 
find out how the situation is actually like. The common answers are “all still just a sound-fancy plan” or “we 
got stuck at the rollout”12

 

 
11 Data Professional นัน้มีหลายระดบัความตอ้งการ ตัง้แต่ Data Analyst, Data Architect, Data Engineer และ Data ญ 
12 ขอ้ความส่วนหนึ่งจาก https://www.linkedin.com/pulse/analytics-deployment-challenges-thailand-alice-

thachasongtham/?trk=portfolio_article-card_title ในหวัขอ้ Analytics Deployment Challenge in Thailand เผยแพรเ่มื่อ 31 

สิงหาคม 2019 โดย Alice Thachasongtham, Co-Founder & CEO at Mentello 

https://www.linkedin.com/pulse/analytics-deployment-challenges-thailand-alice-thachasongtham/?trk=portfolio_article-card_title
https://www.linkedin.com/pulse/analytics-deployment-challenges-thailand-alice-thachasongtham/?trk=portfolio_article-card_title


 

ผูเ้ขียนไดอ้่านความเห็นที่ Alice Thachasongtham เขียนไวใ้น Linked in เก่ียวกับ DA; Data Analytics ในองคก์รชัน้น า

ของไทย (ติดตามอ่านไดจ้าก Link ดา้นล่างในเชิงอรรถ) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัประสบการณข์องผูเ้ขียนท่ีประสบมาในรอบ

หลายปี เช่น การพยายามสรา้ง Agiler & Agile Culture, Intrapreneurs & Corporate Entrepreneurs และวฒันธรรม

การเป็นนกัประกอบการในองคก์ร ก็คงไม่แตกต่างจากความพยายามสรา้ง Data Professional และวฒันธรรมการใชข้อ้มลู

เพื่อผลกัดนัองคก์ร; Data Driven Organization หรือแนวคิดเรื่อง Digital Transformer และ Digital Transformation 

เป็นเรื่องเดียวกนั คือ “all still just a sound-fancy plan” (“มนัเป็นเพียงแผนที่โกเ้ก๋ที่ยงัท าไม่ไดจ้ริง”;แปลโดยผูเ้ขียน) or 

“we got stuck at the rollout” (“เราก าลังเผชิญอุปสรรคประหนึ่งจะส่งกระสวยอวกาศไปนอกโลก เพียงเพราะเรายงัมี

ปัญหาในการ take off”; แปลโดยผูเ้ขียน) โดย Alice ใหค้วามเห็นในสาเหตุหลักสามประการ ไดแ้ก่ ส่วนใหญ่ของผูท้ี่ตอ้ง

ตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ผู้วางแนวนโยบายนั้นเห็นว่า Data Analytics เป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซอ้นจนไม่จูงใจให้ท า (ปัญหาในเชิง 

Mindset) , เป็นการยากที่จะ implement Data Analytics ในตลอด Supply Chain ในธุรกิจของไทยที่มีความแตกต่างกนั

มากระดบั Technology Driver กบั Technology Cost Barrier (ปัญหาในเชิง Toolset และ Eco-system) และทา้ยสดุเป็น

ประเด็นเรื่อง การขาดก าลงัคนที่จะสรา้งสภาวะ Data Analytics ในเศรษฐกิจ(และสงัคม) ไทยได ้(ปัญหาในเชิง Knowledge 

Set, Skillset, People และ Eco-System) ซึ่งในประเด็นนีเ้ป็นประเด็นที่บทความนีใ้หค้วามสนใจเป็นหลกั  โดยความคิดเห็น

ส่วนตัว Mindset จะค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไปจากความจ าเป็น และสถานการณ์ เช่น ที่ Covid-19 สรา้ง Mindset และ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเรื่อง Tele-Conference และ e-commerce ส่วนในดา้นของ Toolset นั้นกระบวนการ Supply 

Chain เมื่อทยอยเปล่ียนตัวผูน้  าเป็น generation ใหม่ ขอ้จ ากัดต่าง ๆ ก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย ทว่า ปัญหาที่สามนั้นเป็น

ปัญหาที่ยากแก่การแกไ้ขให ้“ทนัเวลา” ที่คลื่นของการเปล่ียนแปลงสองคล่ืนแรกน าไปล่วงหนา้ในสงัคม เศรษฐกิจของไทย  

 

รูปที ่7 แสดงถึงความทา้ทายในความส าเร็จดา้น Digital Transformation ในรายงานของ Deloitte เรือ่ง The Thailand Digital Transformation Survey Report 2020  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/technology/th-tech-the-thailand-digital-transformation-report.pdf 



 

รูปที ่8 แสดงถึงกลยทุธ์ในการไดม้าซึ่ง Data Professional จาก Deloitte Analysis based on Digital Transformation and Technology Survey in October 2019 

 จากรายงานของ Deloitte ในปี 2019 พบว่าปัญหาหลกัของ การตอบสนองในความตอ้งการดา้น Data Scientist 

และ Analysts มีสาเหตหุลกั 2 ประการไดแ้ก่ 

• จ านวนของสถาบันการศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตจากหลักสูตรดา้น Data Scientist และ Data 

Analyst มีจ ากดั13 และผลิตไดค้ณุภาพท่ีพรอ้มแก่การท างานมีจ านวนนอ้ย;(ความเห็นของผูเ้ขียน) 

• การท างานท่ีประสานกนัระหว่าง Public Sector และ Private Sector 

ความทา้ทายที่จะท าใหแ้ผนงานดา้น Digital Transformation ประสบความส าเร็จได ้เกิดจากปัญหาเก่ียวกบัการ

ขาดแคลนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ภายในและภายนอกองคก์รถึง 49% (และ Data Professional ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขาด

แคลนบคุลากร) จากผลการส ารวจของ Deloitte ว่าองคก์รภาคเอกชนมียทุธศาสตรใ์นการแกปั้ญหาเรื่อง Digital Skills Gap 

นัน้ พบว่า องคก์รขนาดใหญ่ใชก้ระบวนการจา้ง Outsourcing, Freelances และ Temporary Staffs ถึง 53% และใชก้าร

จา้งงานใหม่และเริ่มกระบวนการอบรมเพื่อสรา้งบคุลากรในดา้นเทคโนโลยีกว่า 23% และซือ้ตวับคุลากรท่ีมีความสามารถจาก

หน่วยงานอื่น ๆ 24%  ตวัเลขเหล่านีเ้ป็นการยืนยนัว่า Data Professional ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานดา้นเทคโนโลยีที่โลกธุรกิจ

ในประเทศไทยตอ้งการ 

 ในความเห็นส่วนตวัของผู้เขียน งานดา้น Data Professional ทัง้ส่ีต  าแหน่งงานต่างมีความจ าเป็นที่ภาคการศกึษา 

และภาคธุรกิจของไทยตอ้งประสานงานความร่วมมือในการสรา้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอ้ง  “เร่ง” น าความเชี่ยวชาญใน 

Domain Expertise เพิ่มขึน้ จากบุคลากร ปลาย Gen BB และตน้ Gen X ที่ก าลงัจะถึงวยัเกษียณเพื่อส่งมอบ Knowledge 

และ Know-how และตอ้ง “สรา้ง” บุคลากรรุ่นใหม่ ที่น าเอาการส่งมอบ Domain Expertise ประสานกับ Data มาสรา้ง

ประโยชนใ์หภ้าคธุรกิจและสงัคมไทย  และหากถามความเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนบทความนี ้พบว่า Business Data Analyst 

นัน้ไทยสามารถที่จะสรา้งไดเ้รว็ที่สดุ และมีจ านวนที่มากกว่าการผลิต Data Professional อื่น ๆ อาทิ Data Scientist, Data 

Architect  และ Data Engineer ซึ่งควรจะมีการตัง้วิสยัทศันใ์น 5-7 ปีจากวนันี ้เพื่อใหภ้าคธุรกิจต่าง ๆ มี Business Data 

Analyst เพิ่มขึน้ และเริ่มกระบวนการส่งมอบ Domain Expertise แก่ Business Data Analyst โดยทยอยเพิ่มจ านวนและ

คุณภาพไปพรอ้ม ๆ กัน และในเฟสต่อไปในการพฒันา Data Professional ไดแ้ก่ Data Scientist, Data Architect  และ 

 
13 https://www.huneety.com/data-science-professionals-in-thailand/  
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Data Engineer ในล าดบัต่อไปภายใน 7-10 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของภาคเอกชน  และการเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อใหไ้ทยไดโ้อกาสในการแข่งขนัในเวทีโลกไดม้ากขึน้ และ “ทนัใชง้าน” 

 

ปัญหาและอุปสรรคของภาคการศึกษาไทย(เน้นในส่วน)ของการสร้าง Business Data Analyst  

 ปัญหาและอปุสรรคของภาพการศกึษาไทยในการสรา้ง Business Data Analyst นัน้ น่าเป็นเช่นเดียวกบัการท่ีภาค

การศกึษาไทยประสบปัญหาในสาขาวิชาต่าง ๆ (ทัง้นีย้กเวน้ในสาขาวิชาเฉพาะทางที่เป็นสายวิชาชีพ) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ทกุสาขาวิชาที่ไม่สามารถเพิ่มเตมิทกัษะแห่งการประกอบการ Entrepreneurship Skills ลงไปพอ  ๆ กบัไม่สามารถสรา้ง 4Cs 

21st Century skills; Critical Thinking, Collaboration, Creativity และ Communication ใหเ้ป็นรูปธรรม นั่นเพราะว่า

เกิดปัญหาในเชิงโครงสรา้ง นโยบาย วฒันธรรมองคก์ร จิตลกัษณะ และกระบวนวิธีการในการจดัการการศกึษา  และบุคลากร

ดา้นการศึกษาของไทย ซึ่งปัญหาประเทศเหล่านีพ้บในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และแมก้ระมั่งใน

ประเทศอื่น ๆ ที่ความกา้วหนา้ในการศกึษาเรื่อง Data Analyst อย่างสหรฐัอเมริกา14ก็มีปัญหาเช่นกัน แต่มีความลึกของแต่

ละขัน้ปัญหา และล าดบัความส าคญัแตกต่างกนัไป 

 

ขำด Mindset ที่ต้องสร้ำงให้สอดรับกับ Vision and Mission เพ่ือ หลักสูตร Business Data Analysts ที่พร้อม 
Execution 

 ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผูเ้ขียนเห็นจากโครงการจดัตัง้คณะหรือสาขาวิชาใหม่ดา้น Data Analytics หรือ การแปรสภาพ

เปล่ียนชื่อจากสาขาวิชาดา้น Computer Science ตามกระแสความตอ้งการของผูใ้ชง้านบณัฑิต และวิธีคิดที่เปล่ียนแปลงไป

ของตัวนิสิตนักศึกษา ครอบครวัและสังคม  ส่ิงแรกที่เสนอเป็นประเด็นที่หวงัการปรบัเปล่ียนทาง “อุดมคติ” ซึ่งจะทยอยเกิด 

ไม่ใช่เพราะการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ แต่เป็นการบงัคบัใหเ้ปล่ียนแปลงจากความตื่นตวัที่ว่า การศกึษาแบบเดิม หลกัสตูร

แบบเดิม วิธีการสรา้งบณัฑิต และแนวคิดเดิมไม่พรอ้มกบัสมยักึ่งกลางศตวรรษที่ 21 เป็นตน้ไปอีกแลว้  

 การปรบัเปล่ียนวิธีคิด จิตลกัษณะ; Mindset นัน้ เป็นเรื่องเชิงนามธรรมที่ยาก กว่าการสรา้งวิสยัทศันท์ี่หรูหราแต่ท า

ไม่ไดใ้นทางปฏิบตัิ  ซึ่งเป็นปัญหาหลกัของการศกึษาไทยในเชิงนโยบาย วิธีคิดและจิตลกัษณะเดิมที่มีมากว่า 200-300 ปี จาก

ศตวรรษที่ 18 อาทิการผลิตผูรู้แ้ละผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตรท์ี่มีมาแต่สมยัการสรา้งหลักสูตรเพื่อการศึกษาในประเทศตะวนัตก  

และเปล่ียนชื่อหลกัสตูร ตามชื่อเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอาจจะตอ้งยตุิและเปล่ียนเป็นการสรา้งวิธีคิดและจิตลกัษณะ เพื่อ

สรา้งสังคมแห่งเศรษฐกิจและการใชช้ีวิต ความตอ้งการทางตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้ย กายภาพ และจิตใจที่

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว วิธีคิดและจิตลักษณะ เช่น จะตอ้งเป็นการเรียนรูเ้ชิงลึกในศาสตรเ์ดียว จะตอ้งเปล่ียนเป็นพหุ

วิทยาการที่จบัคู่บนความจ าเป็นพืน้ฐาน หรือ วิธีคิด จิตลักษระที่มาก “มาก” คือ “ดี” หรือการเอาชนะดว้ย “จ านวนวิชา” ซึ่ง

 
14 บทความเร่ือง Opportunity and Challenged for Big Data Analytics in American Higher Education -A Conceptual 

model for Implement 
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สะทอ้นความพรั่งพรอ้มในเชิงมะโนคติ เป็นมีจ านวนชุดวิชาที่จ  าเป็นจริง ๆ แก่การท างาน และการเรียนรูท้ี่เพิ่มเติมได ้ซึ่งจะ

เปล่ียนวิธีคิด อาทิ เรียนดา้นสายไอทีไวก้่อน และไปเรียนสายธุรกิจในระดบัปริญญาโท ซึ่งเป็นการเสียเวลา ทรพัยากร โอกาส

ทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวั สงัคม  

 เมื่อเปล่ียนเจตจ านงในวิธีคิดและจิตลกัษณะไดแ้ลว้ จึงเริ่มตน้กระบวนการตัง้วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่สอดคลอ้ง เพื่อ

สรา้งหลกัสตูรและวิธีการ ที่ไม่เกินไปกว่าวิธีการในปัจจบุนัจะท าใหส้ าเรจ็ได ้ 

 

ตวัอย่างแนวทางของการเปลีย่นวธีิคดิจิตลกัษณะ และการก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ เพือ่การสรา้ง Business Data Analysts 

ซึ่งจะใชเ้ป็นโจทย์ในการท า Workshop ส าหรบัอาจารย์ในการออกแบบหลกัสูตร (ออกแบบโดยผูเ้ขียน) 

 หลักสูตร  
Practical Business Data Analyst for Common Business and One Specific Domain 

กรอบระยะเวลา (2023) 2025 – 2030 

เวลาที่ใชใ้นการจดัการเปล่ียนแปลงและรบัรองหลกัสตูรประมาณ 2 ปี (2022-2023) และใหเ้วลาในการจดัการรายละเอียดดา้นต่าง ๆ (2024) เริ่มใชง้าน (2025) 

วิธีคดิ 

จิตลักษณะ 

• สรา้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรใหม่ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงโครงร่างและข้อจ ากัดของหลักสูตรเดิม เช่น 
สดัส่วน, ทรพัยากร, ตน้ทนุดา้นเครื่องมือ, นโยบายในการประเมินผล ฯลฯ 

• ผูบ้รหิารหลกัสตูรยินดีท าลายขอ้จ ากดั และมีวิธีจดัการขอ้จ ากดัเพื่อใหห้ลกัสตูรบรรลเุป้าหมาย 

วิสัยทัศน ์

• สรา้ง Business Data Analyst ที่มีความพรอ้มกบัธุรกิจดิจิทลั และพรอ้มต่อยอดพฒันาทกัษะ ความรู ้
ในระดบัต่อไปที่ร่นระยะเวลาเพื่อ ลดตน้ทุนของผูเ้รียน, ผูใ้ช ้และสรา้งโอกาสใหก้ับเศรษฐกิจของไทย
อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2030 

• วางแผนเพื่อใหว้่าที่บัณฑิตมีความเขา้ใจอย่างนอ้ยหนึ่ง Domain Expertise ในระดับพืน้ฐาน เพื่อ
พรอ้มในการท างาน และเก็บเก่ียวประสบการณ์ ก่อนจะพัฒนาไปสู่ระดับ  Data Scientist, Data 

Engineer หรือ Data Architect เฉพาะ Domain Expert ต่อไปในอนาคต 

• วางแผนเพื่อใหบ้ณัฑิตในหลกัสตูร Business Data Analytics เป็นพืน้ฐานสู่การเป็น Data Scientist, 

Data Engineer หรือ Data Architect ในระยะเวลาที่รวดเรว็ เพื่อรน่ระยะเวลา 

พันธกิจ 

• ก าหนดเวลาในการร่างหลักสูตรและรับรองหลักสูตรใหม่ให้กระชับ โดยรับฟังความเห็นจาก 
stakeholder เพื่อสรา้ง Common Business Data Analyst ภายในชัน้ปีที่ 3  

• ก าหนด Domain Expert ที่สอดคลอ้งกับความเชี่ยวชาญ และ Stakeholder ของสถาบนัการศกึษา
เพื่อเพิ่มความเขา้ใจพืน้ฐานเก่ียวกบั Domain Expertise เฉพาะมากขึน้ เพื่อสรา้งโอกาสในการฝึกงาน 
สรา้งประสบการณเ์ฉพาะของ Domain Expertise ต่าง ๆ ในปีที่ 4 

• เริ่มกระบวนการหาภาคีสนบัสนุนในสาย Interdisciplinary เพื่อบรรลเุป้าหมาย ก าหนดวิธีการอย่าง
ชดัเจนพรอ้มดว้ยกรอบเวลา  

• ก าหนดเกณฑว์ัดผลใหม่ ยกเลิกเกณฑว์ัดผลเดิมที่ไม่สอดคลอ้ง ทั้งในส่วนของผูเ้รียน และผูส้อนให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 



• ก าหนดแนวทางของหลกัสตูรใหม่ เช่น การยกเลิกหน่วยกิจในวิชาพืน้ฐานกลาง (General Education) 

หรือปรบัสดัส่วนลด Gen-Ed จากเพิ่ม หรือเปล่ียนเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการสรา้ง 
Business Analyst  

• ก าหนดสัดส่วนของหลักสูตรใหม่ และ Learning Based เช่นตัวอย่าง Study 30 : Practice 40 : 

Internship/Get experiences 30 และโดยเนน้การสรา้งทกัษะ On-The-Learning Training เพื่อ
ไปสนบัสนนุ OJT และ Experiential Learning 

• สรา้งค าบรรยายวิชา และรายละเอียด เพื่อเป็นคู่มือในการเรียนการสอนและการวดัผล 

• สรา้ง Workshop เพื่อท างานร่วมกันและทดลองผ่านกลุ่มตวัอย่าง และสรา้งทกัษะความรูใ้หก้ับนิสิต
นกัศกึษาเดิมในช่วงเปล่ียนผ่านของหลกัสตูร เพื่อพฒันาวิธีการ Upskills ผูส้อน  

• เริ่มประกาศใชห้ลกัสตูรใหม่ พรอ้มการวดัผลใหม่ วิธีการและกระบวนการผสมผสาน  
• เรียนรูจ้ากการประสบการณ ์ปรบัปรุงแนวทางระหว่างเสน้ทาง สรุปบทเรียนและถอดประสบการณเ์พื่อ
สถาบนัการศกึษาอื่น ๆ (ปี 2026) 

• หลกัสตูรปรบัปรุงที่พรอ้มกบัการใชง้านเพื่อบรรลเุป้าหมาย (2025-2030) 
 

ขำดหลักสูตรที่มีลักษณะ Interdisciplinary and Integrated Knowledge คืออุดมคติที่ไม่สำมำรถเกิดขึน้ได้จริง 
หำกไม่แก้ไขบริบท และโครงสร้ำงต่ำง ๆ ให้สอดคล้องต่อแนวโน้มของโลก จะมีเพียงนโยบำยเชิงคตินิยม 

 ในเชิงนโยบาย และแนวทางการจดัการศกึษาที่เราเชื่อถือตามชาติจะวนัตกจนเป็นทฤษฎี  คือ การจดัใหม้ีการศกึษาที่

ประสานระหว่างชดุสาขาวิชาที่บูรณาการรว่มกัน ซึ่งนิยมใชค้  าว่า Interdisciplinary15 หรือ “สหวิทยาการ” ซึ่งเป็นแนวคิดที่มี

มานาน โดยใชก้ระบวนวิธีการสรา้งการเรียนรูโ้ดยควบรวมอย่างนอ้ยสองศาสตรเ์พื่อบรูณาการร่วมกนัและสรา้งการเรียนรู ้ใน

ภายหลงัจนพฒันามาเป็นแนวคิด Multidisciplinary ในโลกของการท างาน เนื่องจากปัญหาหลกัของผลผลิตทางการศกึษาที่

องคก์รภาคธุรกิจไดร้บัและตอ้งแกไ้ข คือ ทกัษะและความเชี่ยวชาญที่ไม่เพียงพอต่อการท างานจรงิ  

  ในการสร้า ง  Bus iness  Data  Analyst  นั้น  Minimum 

Requirement เบือ้งตน้ของ Interdisciplinary ในทางทฤษฎีควรจะเป็น 

Business & Management Knowledge ร่วมกับ Data Sciences เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการใชข้อ้มลูเพื่อการตดัสินใจ วิเคราะห ์เพื่อวางแผน ป้องกนั แกไ้ข  

สรา้ง prediction ในเชิงกลยุทธ์ใหก้ับภาคธุรกิจ  ทว่าทฤษฎีและนโยบายใน

รูปแบบของ Interdisciplinary นั้นเกิดขึน้ไดย้ากแมก้ระทั่งในสายวิชาดา้น 

Business & Management ก็ไม่สามารถ Integrated ชุดความรูใ้นวงศ์

เดียวกันเป็นนักประกอบการไดอ้ย่างดี  ตัวอย่างเช่น ตัวชีว้ัดดา้นการจัดการ

เฉพาะดา้นกบัตวัขีว้ดัทางการเงิน ซึ่งในโลกของการท าธุรกิจจะตอ้งประสานกัน

เพื่อก าหนดกิจกรรมทางธุรกิจที่เหมาะสม ทว่าในการศกึษานัน้ยากที่จะใหส้วยการจดัการเขา้ใจตวัชีว้ดัดา้นการเงนิ หรือตีวชีว้ดั

 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinarity  

รูป 5 Interdisciplinary และ Multidisciplinary เพือ่การเป็น 
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ดา้นการเงินเขา้ใจการบริหารกระบวนการทางธุรกิจดา้นการจัดการในคนเดียวกัน หนึ่งในสาเหตุของปัญหานี ้(ความเห็น

ส่วนตวั) เกิดจากความไม่สามารถประสานกัน ไม่สามารถลงรอย ทัง้ในมิติดา้นวฒันธรรมองคก์ร และนโยบาย เนื่องจากระบบ

การออกแบบหลกัสตูรในทุกสาขาวิชา เนน้ความกวา้งที่ไม่เพียงพอ และเนน้ความลึกซึ่งไม่สามารถใชง้านเชิงกลยุทธไ์ด ้เนน้

จ านวนชดุความรู ้จ านวนชดุวิชามากกว่าการใชง้านจริงในการท างาน ซึ่งท าใหห้ลกัสตูรหลกัของแต่ละสาขาวิชามีจ านวนมาก 

และดว้ยจ านวนที่มากนีท้  าใหส่้วนของ Integrated Knowledge ถูกกันออกไป และ “ใส่คะแนน;จ านวนวิชาหลัก” ท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัเวลาของการศกึษา และไม่มีแนวโนม้ที่จะเปล่ียนแปลงเท่าใดในเชิงโครงสรา้งของหลกัสตูร ท าใหเ้กิดกระบวนการ

แยกส่วนกนัสรา้ง แยกส่วนกนัเรียน (Silo-based Learning & Teaching) ส่วนแนวคิดเรื่องการบรูณาการกบัวิชาชที่เก่ียวขอ้ง

เป็นเพียงแนวคิดที่ไม่เกิดการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นีย้งัไม่นบัรวมมีความคิดในการเชื่อมโยงความรูอ้ื่น ๆ เขา้ดว้ยกนั โดย

อุปมานว่า การเรียนวิชาพืน้ฐานทางดา้นธุรกิจและการจัดการในหลักสูตร (วิชา 101 ในแต่ละความรูธุ้รกิจ) จะช่วยใหเ้กิด

การบูรณาการไดด้ว้ยตวันกัศึกษา หรือบา้งคิดว่า วิชาสมัมนาในปีที่ 4 จะสามารถผนวกเอาทุกเรื่องที่ควรประมวลผลในการ

ปฏิบัติจริงมาใชไ้ด ้ท าใหว้ิชาในวงศเ์ดียวกัน เช่น สายธุรกิจและการจดัการเองก็พร่องความเขา้ใจ และไม่เป็น combined 

relevant family disciplinary เขา้ดว้ยกนั ในรูปประกอบจึงแทนดว้ยขอบที่เป็นเสน้ประ ที่ไม่สมบรูณใ์นตวัเอง 

 ในสายของ Data Science นั้น combined relevant family disciplinary ที่จ  าเป็น อาทิ Mathematics, 

Statistics และ Coding นั้น ดูราวกับเป็นปัญหาเดียวกันกับ

การศึกษาในสายวิชา Business & Management เพราะว่า

ภาคการศึกษาส่วนมากประสบปัญหาในการสรา้งบัณฑิตที่มี

ความสามารถหลายด้านในคนเดียวกัน และยากขึ ้นไปอีก

หลายเท่าตัว ที่จะสร้าง Interdisciplinary โดยเชื่อมโยง 

Business & Management และ Data Sciences เขา้ดว้ยกนั

ในนักศึกษาและบัณฑิตคนหนึ่ง  ซึ่งผูเ้ขียนพยายามระบุปัญหา

ในเชิงโครงสรา้ง และกรอบแนวคิดของหลกัสตูรการศกึษา ผูเ้ขียน

ขอหลีกเล่ียงปัญหาของ interdisciplinary จากปัญหาเรื่อง

บุคลากร ข้อบังคับ เกณฑ์การวัดผล เนื่ องจากเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน และสรา้งปัญหาในการประสานความร่วมมือ ที่

ผูเ้ขียนตอ้งการใหเ้กิดการบูรณาการจากสายวิชา Business & Management และ Data Sciences ที่ประสงคใ์หเ้กิดขึน้ใน

อนาคต และเป็นมณฑลอนัสมบรูณท์างอดุมคติ 

 เมื่อพิจารณาจากรูปที่สอง ที่จะท าให้ส่วนผสมของ Business Data Analyst สมบูรณ์พรอ้ม จะตอ้งเพิ่มเติม 

Domain Knowledge (Expertise) ลงไป จึงเป็นเรื่องที่ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจ หรือทกัษะที่โลกธุรกิจตอ้งการ คือ Business 

Acumen เฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสรา้งความแตกต่างในการวางแผนและการตดัสินใจ Domain Expertise นัน้จะตอ้งอาศยั

เวลา, ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการ OTJ; On-The-Job Training และในหลายกรณี ผู้ที่ เชี่ยวชาญใน Domain 

Knowledge สามารถใหบ้ทวิเคราะหท์ี่แม่นย า โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยั Data Sciences อย่างเขม้ขน้ ดงันัน้ ในภาคการศกึษา

รูป 6 Credit picture:  What is Data Science 

https://twitter.com/kirkdborne/status/848693241558036480 



ซึ่งสามารถเติม “องคป์ระกอบพืน้ฐาน” ของการเป็น Business Data Analyst นั่นคือ ควรมีการสรา้งหลกัสตูร Minimum 

Requirement of Interdisciplinary  ใหไ้ดเ้สียก่อน เพื่อรน่ระยะเวลาที่จะใชใ้น OJT หรือยงัรกัษาการตดัสินใจจากกลุ่มวยัที่

เป็น Domain Expertise ที่ก าลงัจะเกษียณไปตามระยะเวลาในแต่ละองคก์ร 

 

ขำดกำรสร้ำงและส่งเสริมให้เกิด Skills ที่จ ำเป็น และขำดโอกำสในกำรเรียนรู้ที่เป็น Hands-on ในกำรเพ่ิม
ประสบกำรณ์ เพ่ือกำรสร้ำง Business Data Analysts ให้กับผู้เรียน 

 โดยวิธีการเรียนการสอนในโครงสรา้งปัจจบุนั เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Knowledge based Learning กว่า 85% 

- 90% จากจ านวนเนือ้หาที่มีมาก (ซึ่งในบางสาขาวิชามากเกินกว่าความจ าเป็นในการท างานในวฒุิปรญิญาตรี) ซึ่งความมาก

ของจ านวนความรูแ้ละวิชาท าใหโ้อกาสที่นิสิตนกัศึกษาจะไดเ้กิดการเรียนรูด้ว้ย Project & Problem Based, Simulation 

Based และ Hands-on มีจ านวนระยะเวลาที่สั้นจนไม่ไม่เกิดเป็นทักษะ ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปของแทบจะทุกสาขาวิชาใน

ประเทศไทย  

 การสรา้ง Business Data Analyst นัน้ มีความจ าเป็นจะตอ้งปรบัเปล่ียนรูปแบบ สดัส่วน และวิธีการสอน (ซึ่งแทจ้รงิ

แลว้ทุกสาขาวิชาก็เช่นเดียวกัน) โดยเพิ่มในส่วนของการเรียนรูด้ว้ยประสบการณเ์สมือน และประสบการณต์รงใหม้ีปริมาณ

สดัส่วนมากเป็นนยัยะส าคญั เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ตอ้งใชท้กัษะอนัหลากหลาย และทกัษะจะเกิดไดเ้มื่อมีการเรียนรูด้ว้ย

ประสบการณ ์และเวลาที่สะสมของประสบการณ ์ซึ่งในการเรียนในระดบัปริญญาตรีในปัจจุบนั และในอนาคตมีความจ าเป็น

ในสดัส่วนนีเ้พิ่มมากขึน้ในทกุสาขาวิชา  

 ในดา้นของทกัษะตรงที่เก่ียวกบั Data Management เพื่อการท า Data Analytics เช่น Data Gathering การเก็บ

รวบรวมขอ้มลู การ Query ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูต่าง ๆ , การท า Data Cleansing, การ Modeling Data และการท า Data 

Visualization นั้น ตอ้งบอกว่า กระบวนการเรียนที่ดีที่สุด คือ การฝึกฝนจาก Data ในหลายรูปแบบและหลายลักษณะ ใน 

Tools ที่แตกต่างกัน ในชนิดของขอ้มลูและรูปแบบท่ีแตกต่างกัน  ซึ่ง Practice makes Perfect เป็นการสรา้งทกัษะที่ดี ทัง้นี ้

รวมไปถึงดา้นของ Soft skills ที่จ าเป็นอื่น ๆ เช่น Critical thinking, Creativity, Analytical Thinking, Problem Solving, 

Art of Communication and Story Telling และอื่น ๆ ก็จะตอ้งเกิดจากการฝึกฝนเชน่เดียวกนั รวมไปถึงการไดร้บัค าแนะน า

จากผูส้อน หรือผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชข้อ้มลูอย่างจริงจงัเพื่อเพิ่มเติมมมุมอ และทกัษะที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเหล่านีจ้ะตอ้งมาจากความเขา้ใจ

พืน้ฐานดา้นธุรกิจ การจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ และการวัดผลต่าง ๆ  ซึ่งควรจะมีโอกาสในการเขา้ใจพืน้ฐานจากทัง้ 

Business Simulation16 เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม กับ data ที่เกิดขึน้ เข้าใจ Data pattern ของแต่ละกลุ่มกิจกรรม ตาม

 
16 ยกตัวอย่างจาก MonsoonSIM Business Simulation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสรา้งความเขา้ใจเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล ที่เป็นตัว
ก าหนดการตดัสินใจทางธุรกิจ เช่น ขอ้มลูประชากร, ขอ้มลูของ Demand Forecasting, ขอ้มลูของการคาดการอตัราแลกเปลี่ยนและอตัรา
ดอกเบีย้ หรือ กิจกรรมทางธุรกิจที่ด าเนินการแลว้เสร็จ สรา้งขอ้มลูที่เป็นผลลัพธ์เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจ ร่วมกับเกณฑว์ดัผลต่าง ๆ 
ทางธุรกิจและการจัดการ ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยใหน้ิสิตนักศึกษาเชื่อมโยงโลกของ Business เขา้กับ Data Analytics เบือ้งตน้ และยังมี
ความสามารถในการน าเอาข้อมลูทัง้ในรูปแบบ file และขอ้มลูแบบ Realtime ผ่าน SQL Port ไปใชใ้นการสรา้งทกัษะเชิง Data ที่จ  าเป็น   



กระบวนการทางธุรกิจ และมีควรมีโอกาสในการใช ้Data จรงิจากสถานการณจ์รงิ ซึ่งหากไม่มีขอ้ตกลงในความรว่มมือ การได ้

Data Set ที่ไม่เขา้ใจกิจกรรม ไม่มีผูใ้หค้  าแนะน าที่มาของ Data ก็จะลงทา้ยดว้ยการเรียนเฉพาะดา้น Technical ในรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ในสาย Data Science ในปัจจุบนั ท่ีไม่สามารถจะท า Descriptive Analytics ซึ่งเป็นพืน้ฐาน 

และไม่ตอ้งคาดหวัง Diagnostic Analytics ไดซ้ึ่งผู้เขียนไดส้นทนากับมิตรสหายในแวดวง Data Analytics เก่ียวกับ

สถานการณปั์จจบุนัในฐาน Team Lead หรือหวัหนา้งานกลุ่มอาบอาชีพนี ้จึงตอ้งน ามาบอกเล่าแบ่งปันในบทความนี ้เก่ียวกบั

ปัญหาจากผลผลิตในปัจจบุนัท่ีไม่ไดส้รา้ง Skills ที่พรอ้มกบั Integrated Knowledge เช่นในปัจจบุนั 

 

ขำดบุคลำกรในภำคกำรศึกษำที่มีทักษะและประสบกำรณ์เกี่ยวกับ Business Data Analyst และขำด Business 

Partner ทีจ่ะเป็นพ่ีเลีย้งแก่บุคลำกร 

 ปัญหานีเ้ป็นปัญหาที่การศึกษาไทยก าลังเผชิญอยู่แทบจะในทุกสาขาวิชา เหตุดว้ยขอ้ก าหนดในการเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลยัจะตอ้งมีดีกรีทางวิชาการส่วนหนึ่ง ซึ่งท าใหเ้มื่อเลือกศกึษาและไดม้าซึ่งดีกรีทางวิชาการก็ไม่มีเวลาในการท างาน

เพื่อสรา้งประสบการณต์รงใหก้ับตวัเอง และดว้ยขอ้จ ากัดเก่ียวกับประสบการณท์ างานในสายวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจาก

ค่าตอบแทนในบุคลาการสายสอนมีไม่สงูมากเมื่อเทียบกับการท างานสายวิชาชีพ ทัง้นีย้งัไม่รวมเกณฑก์ารประเมินผลซึ่งเนน้

การท าวิจัย(และงานวิจยัเหล่านั้นส่วนมากไม่มีผลต่อการเรียนการสอนนิสิต นักศึกษาที่เป็นงานหลักของบุคลากร) และยัง

ประกอบดว้ยภาระการงานอื่น ๆ เช่น งานบริหาร, งานบริการวิชาการ, ต าแหน่งงานในฐานะอื่น ๆ  เมื่อประกอบกับงานสอน 

และเวลาที่จะตอ้งแบ่งไปท างานวิจยัเพื่อรกัษาต าแหน่งหนา้ที่การงาน และเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนในบุคลากรสายภาครฐั  ท าให้

เวลาที่จะใชใ้นการเรียนการสอนมีจ ากดั และเวลาที่จะไปเพิ่มหรือหาประสบการณเ์พิ่มเติมหาไดย้าก ปัญหาเหล่านีค้ือขอ้จ ากดั

ที่บุคลากรไทยส่วนมากในภาคการศึกษาขาดทกัษะและประสบการณ์ (ทัง้นีย้งัไม่รวมบคุลากรที่มีดีกรีทางวิชาการ และผนัตวั

ออกไปท างานโครงการต่าง ๆ หรือ บุคลากรที่มากประสบการณท์ี่เล่ือนต าแหน่งไปเป็นต าแหน่งบริหารและมีหนา้ที่บทบาทใน

การเรียนการสอนนอ้ยลง)  

 ในประเทศเกาหลีใต ้เมื่อเกิดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไประยะหน่ึง และพบว่าปัญหาการขาดแคลนบคุลากรท่ี

จ าเป็นในการพฒันาประเทศในช่วงการเติบโตนั้นมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมยั ก็มีการปฏิรูปการศึกษา โดยส่วนหนึ่งของการ

ปฏิรูปการศึกษา คือ การ Upskills และ Reskills บุคลากรในภาคการศึกษา โดยจัดใหม้ีการพัฒนาชุดความรูแ้ละทกัษะที่

จ าเป็นเพื่อน าไปพฒันาเยาวชนในล าดบัต่อไป โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจในเกาหลีใต ้ที่เรียกว่าแชบอล (재벌) ที่ครอบ

รององคค์วามรูแ้ละมีทุนในการสนับสนุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกาหลีใตใ้นยุคก่อนที่จะเขา้สู่

เศรษฐกิจสมยัใหม่ของเกาหลีใต ้ในนาม Miracle of Han River17 หากเราเรียนรูป้ระวตัิศาสตรจ์ากของเกาหลีใตท้ี่มีพืน้ฐาน

 

เช่น การ Cleansing, Modelling และ Data Visualization  หรือการใช ้Business Intelligent ซึ่งเป็น Feature มาตรฐาน ในการ
วิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ และสรา้งความเขา้ใจเคร่ือง Data Analytics Maturity Model ใหก้บัผูเ้รียน 
17 ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายไวใ้นบทความเร่ือง บทเรียนจากแดนกิมจิสู่เมืองสม้ต า ว่าดว้ยการเดินจากจาก Startup สู่ Entrepreneurship ไว ้3 
ตอนดว้ยกนั ท่านสามารถอ่านตอนแรกไดท้ี่ http://www.monsoonsimthailand.com/blog/ep-9-start-up-entreprenuership-k-

ex-1-the-birth-of-k-gene  และพบกบั Link ในบทความอื่น ๆ ต่อไป 

http://www.monsoonsimthailand.com/blog/ep-9-start-up-entreprenuership-k-ex-1-the-birth-of-k-gene
http://www.monsoonsimthailand.com/blog/ep-9-start-up-entreprenuership-k-ex-1-the-birth-of-k-gene


ทางเศรษฐกิจ และสภาพสงัคมเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2503 -2504 ใกลเ้คียงกัน เราก็ควรน าเอา Practice นีห้ยิบมาปรบัปรุงใชก้ับ

ประเทศไทย ซึ่งในกรณีนีผู้เ้ขียนสะทอ้นว่า การพฒันาบคุลากรมีสองส่วน คือ ส่วนของการพฒันาทกัษะความรูท้ี่จ  าเป็น  ซึ่งต่อ

ยอดจากหลกัวิชาเดิมจะท าไดใ้นระยะเวลาที่สัน้ ทว่าส่วนนีท้  าไดย้าก เพราะว่าสงัคมไทยไม่มี K-Gene แบบเกาหลี ก็อาจจะ

ตอ้งผันเป็นโครงการใหทุ้นนแก่อาจารยใ์หม่  และอาจารยท์ี่อยากเพิ่มทักษะเท่านัน้ ส่วนคนที่ไม่เปล่ียนแปลงก็ตอ้งปล่อยให้

กาลเวลา กับสภาพสังคมด าเนินการไปตามเรื่องตามราว  หรือส่วนของการเพิ่มทักษะ ซึ่งวิธีคิดและจิ ตลักษณะแบบไทย 

แตกต่างจาก K-Gene สมัยแชบอลเมื่อ 50 ปีก่อน (สมัยนีแ้ชบอลของเกาหลีมีวิธีคิดและจิตลักษณะแตกต่างกันไปตาม

กาลเวลาเช่นกัน) คือ การใหค้วามร่วมมือในภาคธุรกิจเพื่อพฒันาการศึกษาของไทยไม่ต่อเนื่อง มีการสนบัสนุนในโครงสรา้ง

ดา้นภาษี และมีฐานะ สถานภาพทางสังคมเช่นที่เกาหลีใตส้รา้งแรงจูงใจใหภ้าคธุรกิจ (โปรดอ่านตัวอย่างเรื่อง K-ICT ใน

บทความประกอบ) ซึ่งส่ิงนีค้ือส่ิงที่ หากรฐับาลไทยสามารถสรา้งแรงจูงใจได ้อานิสงคข์องความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ และ

เอกชนที่เกือ้หนุนกันอย่างเป็นระบบใน Eco-System ของ Education Transformation จะเกิดไดจ้ริงในประเทศไทย 

ตัวอย่างความร่วมมือ ที่ผูเ้ขียนเคยหารือร่วมกับ League of Thailand Education Transformation เช่น การจัดสหกิจ

อาจารย ์ใหอ้าจารยไ์ดเ้กิดประสบการณต์รงและเปล่ียนประสบการณม์าใช่ในการเรียนการสอน (ซึ่งวิธีนีเ้ป็นแนวคิดที่ หากวิธี

คิดและจิตลักษณะเป็นูปแบบเดิมก็จะเกิดไดย้าก เพราะอาจารยเ์หล่านั้นอาจไม่เขา้ใจกระบวนการ และเปล่ียนเป็นความ

พยายามเอาทฤษฎีที่ตนมีไปบริหารจดัการภาคธุรกิจที่มีความกา้วหนา้ในแนวคิดมากกว่าเป็นตน้), การสรา้งโครงการร่วมกนั

ระหว่างภาคเอกชนจบัคู่กบัภาคการศกึษา ที่เฉพาะเจาะจง Domain Specialist ก็จะเป็นส่วนหน่ึงที่เติมเต็มทัง้ในภารกิจของ

งานวิจยัและเพิ่ม KPI ในการถ่ายทอด ปรบัปรุงหลกัสตูรและวิธีการเรียนการสอน เป็นตน้  

 

บทสรุป18 

 

 ขอใหม้องโอกาสน า และตามดว้ยปัญหาในโอกาสนั้น ๆ ซึ่งความตอ้งการของ Data Professional นั้นมีมากจาก

รูปแบบ แนวโนม้ และเทคโนโลยีที่ใชใ้นการท าธุรกิจก าลังเปล่ียนไป ท าใหม้ีความตอ้งการและมีโอกาสสูงมากในสาขาวิชา 

Business Data Analyst และ Data Professional อื่น ๆ ทัง้นีไ้ม่ควรเขา้ใจผิดว่า บณัฑิตในศาสตรค์วามรูเ้ดิมไม่จ าเป็น ทว่า 

สกุลสาขาวิชาเดิมตอ้งปรบัตวั และการปรบัตัวหนึ่งนั้น คือ การตอ้ง retire services, แนวคิด(Mindset), กระบวนวิธีการ 

 
18 ผูเ้ขียนขอใชโ้ครงวิธีคิดในการสรา้งเยาวชนนกัประกอบการมาใชก้บัการสรา้ง Business Data Analysts ซึ่งสามารถอ่นเพิ่มเติมไดท้ี่ 
http://www.monsoonsimthailand.com/blog/3942273  

http://www.monsoonsimthailand.com/blog/3942273


(Methodology) เดิมที่ไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ เพื่อหาพืน้ที่ให ้“โอกาส” และ “ความตอ้งการใหม่” ไดเ้กิดขึน้ การ

ปรบัเปล่ียนเพื่อไปสู่ Interdisciplinary และ Multidisciplinary ตอ้งเป็นที่ยอมรบัปละปฏิบตัิไดจ้ริงในภาคการศึกษาของ

ไทย มิใช่เป็นเพียงนโยบายที่ต่ออายุและสรา้งการยอมรบัในวงวิชาการในฐานะผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา ทว่าควรท าไดจ้ริง 

ตอ้งยอมรับว่าการศึกษามีจุดบกพร่อง และเปิด “โอกาส” ในการเปล่ียนแปลง และประสานความร่วมมือใหเ้กิดขึน้ ท าให้ 

“โอกาส” ที่จะสรา้งบณัฑิตจากการศกึษาและสามารถใชก้ารไดท้นัที จากความปรารถนาเชิง “อดุมคติ”  เป็น “ความจรงิ” ดจุดั่ง 

Mandala ที่แทนที่ดว้ยเสน้ขอบชดัเจน และเชื่อมโยงกนัเป็นระบบมณฑลท่ีสมบรูณ ์โดยจดัการเปล่ียนแปลงในหลากหลายมิติ

ไปพรอ้ม ๆ กัน หรือ ท าทีละมณฑลและพยายามเชื่อมโยงปริมณฑลที่เก่ียวขอ้งกันใหไ้ด ้โดยโอกาสและความตอ้งการดา้น 

Business Data Analytics เป็นความหวงั และเป็นอนาคตของประเทศไทย ก่อนที่จะมี Data Professional ในระดบัอื่น ๆ ซึ่ง

เกิดขึน้ไดย้ากและซบัซอ้นกว่าการสรา้ง Data Analysts  

 ปัญหาในโอกาส เมื่อประสงคจ์ะสรา้งแผนปฏิบตัิการเพื่อบรรลเุป้าหมาย จะแกปั้ญหาในเชิงเดี่ ยวในภาคการศกึษา

อาจจะล่าชา้และไม่ตอบโจทย ์การประสานแรงกัน ดุจดั่งแชบอลในอุดมคติของเกาหลีใตเ้มื่อ 50 ปีก่อน และ K-Gene ใน

สังคมไทยจึงมีความจ าเป็น และมี “เพื่อน” คอยร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทางออกที่เสนอไว้ให้เป็นแนวทางส าหรับ 

Education Transformation ในการศึกษาของไทย โดยยกตวัอย่างจาก Business Data Analysts เป็นตุ๊กตา และขอให้

ทบทวนเรื่องราวปัญหา อปุสรรคที่เกิดขึน้ในยคุที่ไทยบา้คลั่งสรา้งนกัประกอบการรุ่นใหม่ หรือ Startup มาใชเ้ป็นบทเรียนใกล้

ตวัในการสรา้ง Business Data Analyst ซึ่งคงไม่แตกต่างกนัในเชิงกระบวนการและปัญหา 

 ผูเ้ขียนขอย า้อีกครัง้ว่า บทความนีไ้ม่ใช่บทความทางวิชาการ และความผิดพลาดใด ๆ ในบทความนีเ้กิดจากความโง่

เขลา ขาดความรู ้ขาดประสบการณ ์และความเขา้ใจที่เพียงพอของผูเ้ขียนเป็นส าคญั 

 

ขอใหส้งัคมไทยพรอ้มมี Business Data Analysts บน Mandala ที่สมบรูณใ์นชั่วชีวิตของเราท่านเถิด 

ปรมินทร ์เยาวย์ืนยง 

17 สิงหาคม 2565  


