
DIGITAL
BUSINESS

INNOVATION

รศ .ดร .มนตรี  วิบูลยรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล



 

ลัทิจิดจกิรธุมรรกตัวน  

(Digital Business Innovation) 
 

 

 

 

 

 

 

“  นุทบทมสมวรอืพเบอมอขนยีขเูผดมหงทัยาจชใาคกัหกาจงัลหดไยาร  

                            ราหทณุคาจเาลกเมอจะรพลาบายพงรโ งารสอืพเหใ ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ยราจารตสาศงอร นตัรยลูบิว ีรตนม.รด  

จิกรุธราหิรบะณค  

งับะรกดาลราหทณุคาจเาลกเมอจะรพียลโนโคทเนับาถส  



 

Digital Business Innovation: นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล  
 

โดย 

รศ.ดร.มนตรี วบิูลยรัตน ์

 

 

ISBN (e-book) 978-616-338-156-9 

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัต ิ

All right reserved and do not copy, excerpt, print and distribute 

 

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ราคา    150   บาท 
จัดท าโดย: คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1 ถ. ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 
โทรศัพท์ 081-1738200      อีเมล  montri.wi@kmitl.ac.th 
จัดจ าหน่ายในรูปแบบ e-book ที่ https://se-ed.com/ 



ก 

 

 
 

ค ำน ำ 

 ณ วันที่ผู้เขียนก ำลังส่งหนังสือเล่มน้ีเพ่ือตีพิมพ์ พฤษภำคม 2564 โดยมี 5 บริษัทชั้นน ำของโลกขณะน้ีคือ Walmart 

Inc., China Petroleum & Chemical Corp., Amazon.com Inc., PetroChina Co.Ltd., และ Apple Inc. ตำมล ำดับ โดย

มี 1 บริษัทขำยปลีกและขำยส่งออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก มี 2 บริษัทน้ ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนสองบริษัท และมี 1 บริษัทขำยของ

ออน์ไลน์และให้บริกำร Cloud Platform Service ที่ใหญ่ที่สุด และสุดท้ำย บริษัทที่มีนวัตกรรมทำงและสร้ำงสรรค์ทำง

เทคโนโลยีบริษัทหน่ึงของโลก เรียกได้ว่ำนวัตกรรม (Innovation) ได้สร้ำงธุรกิจใหม่ (New Businesses) ข้ึนตลอดเวลำ และ

กำรบริหำร (Management) นวัตกรรมให้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ (Product) จึงเป็นเรื่องที่ท้ำทำยทุกอุตสำหกรรมตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำ 

หลักจำกสหัสวรรษใหม่ Y2K  ปี 2020-21 เป็นจุดเปลี่ยนส ำคัญเน่ืองจำกกำรระบำดของ COVID-19 และควำมต้องกำรโลก

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรท ำธุรกรรมอยู่ที่บ้ำน และ 5G ก็เข้ำมำมีบทบำทไม่ใช้เฉพำะควำมเร็วของกำรรับส่งข้อมูลแต่

เป็นเรื่องรำคำด้วย ยังมีนวัตกรรมที่เกี่ยวเน่ืองได้รับกำรพัฒนำอย่ำงแพร่หลำย ไม่ว่ำจะเป็น IoT, Big Data, ML, AR, VR และ 

AI โดยประมำณกำรณ์ปี 2021 จะมียอดขำยสมำร์ทโฟนทั่วโลกมำกกว่ำ 1,500 ล้ำนเครื่อง และสมำร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี 

5G จะมียอดขำยไม่ต่ ำกว่ำ 190 ล้ำนเครื่อง และภำยในสิ้นปี 2025 คำดว่ำจะมีจ ำนวนกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT บนเครือข่ำย

เซลลูลำร์อยู่ที่ 5,000 ล้ำนชิ้น เพ่ิมจำก 1,300 ล้ำนชิ้นในช่วงสิ้นปี 2019 บริษัทเทเลคอมรำยใหญ่ของโลกอย่ำงอีริคสัน

คำดกำรณ์ว่ำภำยในปี ค.ศ. 2025 เครือข่ำย 5G จะครอบคลุมเกือบครึ่งหน่ึงของปริมำณกำรใช้ข้อมูลบนมือถือของทั้งโลก และ

จะมีลูกค้ำสมัครบริกำร 5G รำว 2,600 ล้ำนคน และมีกำรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลอย่ำงมหำศำล นวัตกรรมใหม่ ๆ และ

ธุรกิจใหม่ ๆ ก ำลังจะเกิดข้ึนจึงเป็นโอกำศทำงธุรกิจก ำลังรอท่ำนอยู่    

 หนังสือนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) เล่มน้ีเขียนข้ึนจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนในทุก

ภำคส่วนของบริษัทเอกชนกว่ำ 14 ปีไม่ว่ำจะท ำงำนเป็น นักขำย นักทดสอบระบบ นักดูแลระบบ นักออกแบบระบบ นัก

วำงแผนระบบ ผู้จัดกำรโครงกำร ที่ปรึกษำ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมทั้งท ำงำนกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้จ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ เปิดบริษัทเอง เป็นที่ปรึกษำองค์กำรไม่แสวงหำก ำไรต่ำง ๆ กระทั้งได้กลับมำเป็นอำจำรย์สอนมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหำลัยธรรมศำสตร์ และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง อีก 12 ปี รวม 26 ปีพอดี โดยภำยใน

หนังสือเล่มน้ีผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่ำนทรำบและเข้ำใจถึงนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อกำรปรับเปลี่ยน

องคำพยพในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงธุรกิจได้อย่ำงไรผ่ำนกรณีศึกษำในแต่ละบทเพ่ือให้ผู้อ่ำนเห็นปัญหำ 

ทรำบถึงแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และสร้ำงโมเดลทำงธุรกิจใหม่จำกพ้ืนฐำนเทคโนโลยีที่มีอยู่ และสร้ำงควำมแข่งแกร่งผ่ำน

ช่องทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และกำรบริหำรจัดกำรองค์รวมได้อย่ำงไรให้มีประสิทธิภำพ    

 ผู้เขียวหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำประสบกำรณ์ ที่ได้ถ่ำยทอดผ่ำนหนังสือเล่มน้ี จะได้รับกำรพิสูจน์ จำกกำรอ่ำนและกำร

น ำไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จแก่ตัวท่ำนเองและองค์กรของท่ำน...สำธุ    
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Chapter 1  
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ ่(Big Data) 
 

บทคัดย่อ  บทบำทของบทนี้คือกำรแนะน ำผู้อ่ำนให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่  (Big Data) 

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวโน้มทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) เป็นท่ีรู้จักว่ำเป็นกลยุทธ์ส ำหรับบริษัทต่ำง ๆ ท่ีแข่งขัน

กันในตลำดโลกดิจิทัลปัจจุบัน ในบทนี้จะมีกำรอธิบำยตัวขับเคล่ือนหลักและลักษณะของ Big Data ท้ังในระดับ

เทคนิคและระดับกำรจัดกำร นอกจำกนี้บทนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบควำมท้ำทำยและโอกำสในกำร

จัดกำร ท้ังยังช่วยจ ำแนกขั้นตอนหลักและขั้นตอนในวัฏจักร  Big Data ด้วย ในส่วนท้ำยของบทนี้ยังมีกำร

อภิปรำยถึงกรณีศึกษำ ท่ีให้ข้อมูลเชิงลึกจำกกำรฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยและจุดสนใจด้ำนกลยุทธ์ที่เหมำะสม

ในกำรน ำมำใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจท่ีถูกขับเคล่ือนด้วย Big Data และยังช่วยในเรื่องประสิทธิภำพกำร

ด ำเนินงำนอีกด้วย 

1.1 บทน ำ  

  “ลองนึกภำพชีวิตของ คุณท่ีไม่ มีควำม ลับ ดู ” ค ำก ล่ำวจำกบทควำมของ Niv Ahituv ใน 

Communications of the ACM เมื่อปี 2001 [1] ผู้เขียนได้กล่ำวถึงกำรเปิดตัวของสังคมข้อมูลแบบเปิด 

(Open Information Society) ซึ่งเป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรปกป้องข้อมูล กำรแพร่

ขยำยและกำรแพร่กระจำยของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยบุคคลและองค์กรอย่ำงไม่มีขีดจ ำกัด 

ไม่ว่ำจะเป็นภำคบุคคลหรือภำครัฐก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงวิสัยทัศน์แห่งอนำคตแล้ว จึงเห็นว่ำกำรเปล่ียนแปลง

ในสังคมแบบนี้นั้นเกิดขึ้นจริง อย่ำงน้อยก็มีส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับควำมพร้อมใช้งำนและปริมำณของข้อมูลท่ีมีกำร

จัดเก็บแบบถำวร กำรเก็บข้อมูลและถูกแลกเปล่ียนอันเป็นผลมำจำกกำรกระจำยข้อมูล กำรผลิตข้อมูลและกำร

บริโภคข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์และโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล อย่ำงไรก็ตำม ตอนนี้เรำก ำลังเผชิญกับ

กำรเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงอันเกิดจำกผู้น ำธุรกิจ ผู้ใช้ และผู้บริโภครำยใหม่ท่ีมำกซึ่งศักยภำพ  

Bruce Horovitz ได้กล่ำวไว้ใน USA Today ว่ำ “กลุ่มคนหนุ่มสำวรุ่นใหม่ท่ีเกิดในช่วงประมำณปี 

1995 จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคนิคมำกท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีมำ อย่ำงไรก็ตำม กำรต้ังช่ือกลุ่มคน

เหล่ำนี้นั้นจะต้องเกิดจำกกำรผสมผสำนท่ีไม่ธรรมดำของวิทยำศำสตร์ ศิลปะและบำงทีอำจจะใช้โชคช่วยด้วยก็

ได้” [2]  Horovitz เรียกขำนคนกลุ่มนี้ว่ำ Generation Z [2] คนในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยชำวดิจิทัล (ท่ีเกิด

หลังปี 1995) ท่ีใช้ชีวิตและมีกระแสข้อมูลบนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เป็นเหมือนลมหำยใจของพวกเขำ และ

คนเหล่ำนี้แหละท่ีอำจมองว่ำโลกเป็นแหล่งข้อมูลขนำดใหญ่ท่ีจะสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ ท้ังยังสำมำรถ

น ำมำปรับใช้ และรวบรวมข้อมูลให้ตรงตำมควำมต้องกำรในปัจจุบันของพวกเขำ ส่ิงประดิษฐ์ดิจิทัล  (Digital 
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Artifacts) เช่น Wii, iPad, iPod เปรียบเสมือนส่ิงประดิษฐ์ต่อขยำยของมนุษย์ท่ีช่วยให้เกิดกำรผสมผสำนโลก

เสมือนจริงบนเครือข่ำยสังคมออนไลน์กับสนำมเด็กเล่นให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันของพวกเขำได้อย่ำง

ลงตัว คนกลุ่มนี้โพสต์ทุกอย่ำงบน Facebook และพวกเขำยัง “สร้ำงเกมจำกทุกอย่ำง” ดังท่ี Brian Niccol 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดและนวัตกรรมท่ี Taco Bell ได้กล่ำวไว้ และถูกน ำมำอ้ำงถึงโดย Horovitz 

นอกจำกนั้นเรำยังเห็นได้ชัดว่ำคนรุ่นก่อนนั้นก็มีกำรใช้ประโยชน์จำกส่ิงประดิษฐ์ดิจิทัลและเครือข่ำยทำงสังคม

ด้วยเช่นกัน แต่คนรุ่นก่อนนั้นก็ยังไม่ได้พึ่งพำส่ิงเหล่ำนั้นในฐำนะคนยุคดิจิทัล เพรำะยังต้องอำศัยพื้นฐำน

จรรยำบรรณ กฎระเบียบและสิทธิ์ด้วย [3] 

Generation Z เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งท่ีมำและเป้ำหมำยของส่ิงท่ีนักเศรษฐศำสตร์เรียกว่ำ กำร

ทะลักของข้อมูล (Data Deluge) [4] และคนกลุ่มนี้ก็ควรค่ำแก่กำรน ำมำใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจควำมท้ำทำย

ทำงธุรกิจท่ีท้ังเกิดขึ้นจริงและท่ีก ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคตจำกปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ Big Data อันเป็น

องค์ประกอบหลักของข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีสังคมของเรำก ำลังสร้ำงสภำพแวดล้อมแบบเปิดของตัวเอง  

 

1.1.1 ตัวขบัเคลื่อนและคุณสมบัตขิองแหล่งข้อมูลขนำดใหญ ่(Big Data) 

กำรแพร่กระจำยของโซเชียลมีเดียเป็นตัวขับเคล่ือนหลักในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร และกำร

เพิ่มควำมพร้อมของข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้ำง (รูปภำพ , วิดีโอ, เสียง, ฯลฯ ) จำกตัวเซ็นเซอร์, กล้อง, อุปกรณ์

ดิจิทัลอื่น ๆ ท่ีใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบห่วงโซ่อุปทำนและสินค้ำในคลังสินค้ำ (เช่น ส่ิงท่ีเรียกว่ำ Internet of 

Things: IoT) ในระบบกำรประชุมทำงวิดีโอและระบบโทรศัพท์ท่ีมีกำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในกำร

ติดต่อส่ือสำรจ ำพวก VOIP ได้มีส่วนช่วยปรับปรุงส่วนข้อมูลท่ีไม่ตรงกันท่ีขยำยอย่ำงรวดเร็วและคงท่ีในแง่ของ
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ปริมำณอีกด้วย ผลท่ีตำมมำจำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้นนั้นท ำให้มีกำรใช้ค ำว่ำ  “Big Data” เพื่อระบุควำมท้ำทำย

ท่ีเกี่ยวขอ้งกับชุดข้อมูลอันมีขนำดและควำมซับซ้อนท่ีจ ำเป็นต้องให้บริษัทปรับเครื่องมือและรูปแบบใหม่มำใช้

ในกำรจัดกำรข้อมูลเลยทีเดียว นอกจำกนี้ Big Data ยังต้องกำรขีดควำมสำมำรถใหม่ [5] เพื่อน ำมำใช้ควบคุม

กำรไหลของข้อมูลท้ังภำยในและภำยนอก ในกำรเปล่ียนข้อมูลเหล่ำนั้นในด้ำนทรัพยำกรเชิงกลยุทธ์เพื่อก ำหนด

กลยุทธ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีท้ังเรียกร้องและต้องกำรรับรู้ข้อมูล

มำกขึ้นอีกด้วย 

Big Data ได้มีกำรเรียกร้องให้มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจและทรัพยำกรมนุษย์ในแง่ของกำรวำง

รูปแบบข้อมูลและกำรก ำหนดรำคำสินทรัพย์สำรสนเทศของบริษัท เพื่อกำรลงทุนและสนับสนุนกำรตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ์ และส่ิงท่ีมักจะเกิดข้ึนกับแนวคิดใหม่ๆ นั่นคือ Big Data นั้นถูกเรียกขอให้มีกำรอธิบำยถึงคุณสมบัติ

และตัวขับเคล่ือนเหมือนท่ีเกิดขึ้นกับแนวควำมคิดใหม่อื่น ๆ อีกด้วย รูปท่ี 1.1 แสดงรูปภำพและตัวอย่ำงให้

เห็นตำมหลักศำสตร์แห่งศิลป์แล้ว คุณสมบัติท้ัง 4 อย่ำงดังต่อไปนี้ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นคุณสมบัติของ Big 

Data [6–8] 

ปริมำณ (Volume): คุณสมบัติแรกเกี่ยวข้องกับปริมำณข้อมูลท่ีไม่ตรงกันท่ีมีอยู่จริงและสำมำรถ

จัดเก็บไว้ได้เป็นเวลำนำนในทำงธุรกิจ (ระดับเทระไบต์ (Terabytes-TB) ไปสู่ระดับ เพตะไบต์ (Petabytes-

PB) ผ่ำนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่ำงเช่น ทวีตขนำด 12 TB ถูกสร้ำงขึ้นทุกวันภำยใต้กระบวนปรับปรุงกำรวิเครำะห์

อำรมณ์หรือควำมรู้สึกของผลิตภัณฑ์ 

ควำมเร็ว (Velocity) : คุณสมบัติท่ีสองเกี่ยวข้องกับกำรเปล่ียนแปลงของปริมำณข้อมูล อันหมำยถึง 

ควำมไวต่อเวลำของ Big Data เนื่องจำกควำมเร็วของกำรสร้ำงและกำรใช้งำนของข้อมูลเหล่ำนี้นั้นมักจะเป็น

แบบเรียลไทม์ หรือถ้ำไม่ใช่ก็มีควำมใกล้เคียง IBM ได้ช้ีให้เห็นตัวอย่ำงของกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเพิ่มมูลค่ำ

ของกำรสตรีมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์กำรซื้อขำยท่ีเกิดขึ้น 5 ล้ำนครั้งต่อวัน เพื่อระบุกำร

ทุจริตท่ีอำจเกิดขึ้น หรือแม้กระท่ังกำรบันทึกรำยละเอียดกำรโทรจ ำนวน 500 ล้ำนครั้งต่อวันเพื่อใช้ในกำร

คำดกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ 

ควำมหลำกหลำย (Variety) : คุณสมบัติท่ีสำมนั้น กล่ำวถึงประเภทข้อมูลท่ีมีอยู่จริง นอกเหนือจำก

ข้อมูลท่ีมีกำรจัดกำรแบบด้ังเดิมโดยระบบข้อมูลในองค์กรแล้ว ยังมีข้อมูลแบบใหม่ท่ีผสมผสำนระหว่ำงข้อมูล

กึ่งโครงสร้ำงและไม่มีโครงสร้ำงอีกด้วย ท้ังข้อมูลจ ำพวกข้อควำม ไฟล์ บันทึกเสียง วิดีโอและภำพท่ีถูกโพสต์ท้ัง

บนเครือข่ำยสังคมรวมไปถึงข้อมูลควบคุม ข้อมูล Click streams ท่ีมำจำก IoT อีกด้วย 

กำรเข้ำถึง (Accessibility): คุณสมบัติท่ีส่ีเกีย่วข้องกับกำรมีอยู่ของช่องทำงท่ีเหนือกว่ำในธุรกิจท่ีอำจ

เพิ่มและขยำยข้อมูลและสินทรัพย์ทำงข้อมูลของมันเองอีกด้วย 
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จริง ๆ แล้วยังมีอีกหนี่งคุณสมบัติท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรอธิบำยคุณสมบัติของ Big Data นั่นคือ 

ควำมแม่นย ำ (Veracity) ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพของข้อมูลและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูลท่ีมีอยู่จริงในระดับท่ี

ไม่มีใครเทียบได้ในเชิงปริมำณ ควำมเร็วและควำมหลำกหลำย ดังนั้นขอบเขตนี้จึงมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรใช้  

Big Data ในเชิงกลยุทธ์ ท้ังมีส่วนในกำรขยำยในแง่ของขนำดและควำมซับซ้อนของปัญหำท่ีตรวจสอบโดย

นักวิชำกำรด้ำนคุณภำพของข้อมูล [9–11] แต่ส ำหรับระบบองค์กรส่วนใหญ่จะมีกำรอำศัยระบบกำรจัดกำร

ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบด้ังเดิม 

ส ำหรับตัวขับเคล่ือนนั้น จะมีกำรแสดง กำรประมวลผลแบบคลำวด์ (Cloud computing) ไว้ในรูปท่ี 

1.1 นอกเหนือจำกเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ และ IoT อีกด้วย แล้ว Priority number 

ยังเช่ือมโยงกับตัวขับเคล่ือนแต่ละตัวขึ้นอยู่กับผลกระทบของตัวเลขท่ีมีต่อลักษณะใดลักษณะหนึ่งของ Big 

Data อีกด้วย ตำมท่ี Pospiech และ Felden [7] ได้ช้ีให้เห็นตำมหลักศำสตร์แห่งศิลป์แล้วว่ำกำรประมวลผล

แบบคลำวด์นั้นถือเป็นตัวขับเคล่ือนหลักของ Big Data ในกำรเติบโตของข้อมูลท่ีมีอยู่ท่ีจ ำเป็นต้องมีระบบกำร

จัดกำรฐำนข้อมูลท่ีปรับขนำดได้ (DBMS) อย่ำงไรก็ตำมกำรประมวลผลแบบคลำวด์นั้นท ำให้ผู้จัดกำรและ

สถำปนิกต้องเผชิญกับทำงเลือกสองทำง คือกำรเลือกใช้โซลูชันเชิงพำณิชย์ (ส่วนใหญ่มีรำคำแพง) หรือใช้ส่ิงท่ี

มำกกว่ำเทคโนโลยีฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [12, 13] 

ซึ่งนั่นส่งผลให้มีกำรน ำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ NoSQL (Not Only SQL) มำใช้ 3 ซึ่งไม่ต้องกำร

แผนผัง ตำรำงท่ีคงท่ี และไม่เป็นไปตำมกระบวนกำรของกลุ่มของคุณสมบัติ  ACID ด้ังเดิม (Atomicity, 

Consistency, Isolation, e Durability) ท่ำมกลำงกระบวนทัศน์กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำรประมวลผล 

กำรสร้ำงและกำรวิเครำะห์ชุดข้อมูลขนำดใหญ่นั้น MapReduce  และกรอบกำรค ำนวณโอเพนซอร์ส 

Hadoop ได้รับควำมสนใจและเป็นท่ียอมรับมำกขึ้นท้ังในอุตสำหกรรมและสถำบันกำรศึกษำ 

 เมื่อพิจำรณำถึงควำมเร็วนั้น ได้มีกำรถกเถียงกันในเชิงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ Big Data ว่ำ

เป็นกำรครอบคลุมท้ังข้อมูลท่ี “ถูกจัดเก็บ” และ “ไหล” [14] ยกตัวอย่ำงในส่ิงท่ี Piccoli และ Pigni [15] 

เสนอให้มีกำรแยกองค์ประกอบของสตรีมข้อมูลดิจิทัล (DDS) จำก “Big Data” หลังเกี่ยวข้องกับข้อมูลคงท่ีท่ี

สำมำรถท ำเหมืองข้อมูลภำยในได้ ในขณะท่ีกระแสข้อมูลดิจิทัล (DDS) นั้นเป็น “แหล่งข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลำซึ่งมีศักยภำพในกำรกระตุ้นกำรกระท ำแบบเรียลไทม์” [15] ดังนั้น DDS จึงถูกน ำมำอ้ำงถึงในกำร

สตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ในอุปกรณ์โทรศัพท์และ  IoT จะต้องถูก “เก็บเกี่ยว” และน ำมำวิเครำะห์แบบ

เรียลไทม์ด้วย ไม่ว่ำจะมีกำรจัดเก็บไว้หรือไม่ส่ิงเหล่ำนี้จะถูกจัดเก็บเป็น “Big Data” 

ประเภทกำรใช้งำน “Big Data”  ใน DDS อำจจัดประเภทตำมท่ี Davenport และคณะ [14] ได้

ช้ีให้เห็นว่ำกำรน ำ Big Data ไปใช้นั้นมีควำมเช่ือมโยงกับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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 สนับสนุนกระบวนการเผชิญหน้ากับลูกค้า: เช่น เพื่อหำกำรทุจริตหรือหำควำมเส่ียงของผู้ป่วยในทำง

กำรแพทย์ 

 การตรวจสอบกระบวนการอย่างต่อเนื่อง: เช่น เพื่อระบุควำมแปรปรวนของค่ำใช้จ่ำยท่ีมีต่อแบรนด์หรือ

ผลิตภัณฑ์/บริกำรท่ีเฉพำะเจำะจง หรือเพื่อใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเซ็นเซอร์ในกำรตรวจจับควำมจ ำเป็น

ในกำรแทรกแซงเครื่องยนต์เจ็ท เครื่องศูนย์ข้อมูล และปั๊มแยก เป็นต้น 

 ส ารวจความสัมพันธ์ของเครือข่ายใน Linkedin, Facebook และ Twitter เพื่อระบุภัยคุกคำมหรือ

โอกำสท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ลูกค้ำ คู่แข่ง ฯลฯ 

ดังนั้นเรำเช่ือว่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำง DDS และ Big Data นั้นมีประโยชน์ในกำรช้ีให้เห็นถึงควำม

แตกต่ำงในขอบเขตและเป้ำหมำยของกำรตัดสินใจและกำรวิเครำะห์กิจกรรม และนั่นขึ้นอยู่กับเป้ำหมำยทำง

ธุรกิจและประเภทของกำรกระท ำท่ีต้องกำร ในขณะท่ี DDS อำจมีควำมเหมำะสมท่ีจะถูกน ำมำใช้กับปัญหำ

ด้ำนกำรตลำดและกำรด ำเนินงำน เช่น กำรบริหำรประสบกำรณ์ของลูกค้ำ (CEM) ในด้ำนกำรใช้โทรศัพท์มือถือ 

ส่วน Big Data นั้นมักมองว่ำเป็นสินทรัพย์ทำงข้อมูลท่ีองค์กรสำมำรถจัดเก็บ จัดกำรและมีประโยชน์จำกกำร

ตัดสินใจ กำรหำนิยำมกลยุทธ์และนวัตกรรมทำงธุรกิจ [8] ควำมจ ำเพำะของ DDS จะถูกกล่ำวถึงเพิ่มเติมใน

ส่วนท้ำย ๆ ของหนังสือเล่มนี้ ท่ีว่ำด้วยเรื่องของกำรให้บริกำรโทรศัพท์มือถือและกำรรับฟังทำงสังคม ส่วน

ตอนนี้เรำจะมำเข้ำประเด็นเรื่อง Big Data กันก่อน 

ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 1.2 ท่ีครอบคลุมอุตสำหกรรมมำกมำย ท้ังด้ำนกำรเงิน (ธนำคำรและประกันภัย) 

เช่น กำรปรับปรุงกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและกำรจัดกำรกำรทุจริต ไปจนถึงกำรใช้งำนสำธำรณูปโภคและกำร

ผลิตโดยให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลท่ีได้รับจำกเซ็นเซอร์และ IoT เพื่อปรับปรุงกำรควบคุมคุณภำพ ประสิทธิภำพ

กำรปฏิบัติงำนหรือของโรงงำน และกำรจัดกำรพลังงำน นอกจำกนี้ ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรบริกำรอำจใช้

ประโยชน์จำก Big Data ในกำรเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ของลูกค้ำผ่ำนกำรปรับใช้กำรวิเครำะห์โซเชียลมีเดียท่ี

เน้นกำรวิเครำะห์ควำมเช่ือมั่น กำรท ำเหมืองควำมคิดเห็นและใช้ระบบผู้แนะน ำ (ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม

นั้นให้ดูรำยระเอียดเพิ่มได้ในท่ีบทท่ี 4) 

 



7 
 

 

ส ำหรับภำครัฐนั้น Big Data แสดงให้เห็นถึงโอกำส เช่น กำรปรับปรุงกำรตรวจจับกำรทุจริตในกำร

ควบคุมกำรหลีกเล่ียงภำษีผ่ำนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกำรบริหำรรัฐกิจขนำดใหญ่ ในทำงกลับกัน ยังช่วยใน

กำรตรวจสอบและควำมโปร่งใสของรัฐบำลและกิจกรรมกำรบริหำร อันเนื่องมำจำก  

1. กำรเพิ่มควำมเกี่ยวข้องและกำรแพร่กระจำยของกำรริเริ่มข้อมูลแบบเปิด ท ำให้มีกำรเข้ำถึงชุดข้อมูล

กำรบริหำรสำธำรณะขนำดใหญ่ส ำหรับกำรท ำรำยละเอียดเพิ่มเติมโดยผู้เลือกตั้ง [16, 17] และ  

2. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกระบวนกำรก ำหนดนโยบำย กำรขอบคุณกำรเปล่ียนแปลงของ

ควำมคิดริเริ่มดิจิทัลของรัฐบำลจ ำนวนต่อมุมมองของรัฐบำลท่ีเปิดกว้ำง [18–21] 

ดังนั้น Big Data จึงดูเหมือนจะมีคุณค่ำเชิงกลยุทธ์ส ำหรับองค์กรในหลำยๆอุตสำหกรรม ท่ี Andrew 

McAfee และ Erik Brynjolfsson [8] ได้ยืนยันว่ำว่ำกำรตัดสินใจท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูลเป็นกำรตัดสินใจท่ี

ดีกว่ำ โดยอำศัยหลักฐำน (ท่ีมำกมำย) ของข้อเท็จจริงมำกกว่ำอำศัยสัญชำตญำณของผู้เช่ียวชำญหรือบุคคล 

อย่ำงไรก็ตำมเรำเช่ือว่ำควำมท้ำทำยด้ำนกำรจัดกำรและโอกำสของ  Big Data มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำร

อภิปรำยและกำรวิเครำะห์ในโอกำศต่อไป และตำมหลักศำสตร์แห่งศิลป์นั้นยังได้รับกำรยอมรับในด้ำนเทคนิค

และคุณลักษณะด้วย 

ในส่วนต่อไปนี้เรำจะพยำยำมเสนอข้อโต้แย้งเพื่อท ำควำมเข้ำใจเรื่องคุณค่ำของ Big Data จำกมุมมอง

ของธุรกิจและกำรจัดกำร 
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(Pospiech M, Felden C, 2012) 

1.1.2 ควำมท้ำทำยในกำรจดักำรและโอกำส 

ในส่วน 1.1.1 นั้นเรำได้จัดเรียนรู้ตัวประเภทของตัวขับเคล่ือนและคุณสมบัติของ Big Data และ

เป้ำหมำย กำรประยุกต์ไปแล้ว แต่นั่นก็ยังไม่ท ำให้เรำมีควำมเข้ำใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเฉพำะท่ี

จ ำเป็นส ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยและคุณค่ำทำงธุรกิจเกี่ยวกับปัญหำกำรจัดกำรข้อมูลแบบด้ังเดิมได้ 

ในทำงตรงกันข้ำม ตำมท่ี Pospiech และ Felden [7] ยังช้ีให้เห็นว่ำ  Big Data ดูเหมือนจะเป็นส่วนส ำคัญใน

กำรอภิปรำยท่ีมีมำยำวนำนเกี่ยวกับระบบข้อมูลในกำรจัดหำข้อมูลให้กับผู้มีอ ำนำจตัดสินใจและกำรด ำเนินงำน

ในองค์กร ในทำงกลับกัน Big Data ได้เปล่ียนกฎโดยขอให้เปล่ียนทิศทำงข้อมูลโดยรวมในองค์กร [22]  (จำก

กำรแยกข้อมูล “ท่ีถูกเก็บ” และ “ไหบ” เป็นควำมต้องกำรในกำรดึงควำมสนใจแบบบูรณำกำรและเรียลไทม์) 

Big Data นั้นควำมแตกต่ำง เพรำะจริง ๆ แล้ว Big Data มำพร้อมกับแนวควำมคิดใหม่เกี่ยวกับ

ควำมสัมพันธ์และบทบำทของธุรกิจและไอที กับกำรเคล่ือนย้ำยกำรจัดกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์จำกหน่วย

ไอทีไปยังธุรกิจหลัก [14] ดังนั้น Big Data  ได้เปล่ียนกำรตัดสินใจและทรัพยำกรมนุษย์ไปตำมควำมสำมำรถท่ี

น่ำพอใจ กำรบูรณำกำรกำรเขียนโปรแกรม คณิตศำสตร์ ทักษะทำงสถิติและควำมเฉียบแหลมทำงธุรกิจ 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรตีควำมข้อมูล และกำรส่ือสำรผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภำพ [5, 8, 14] ควำมท้ำทำยของ 

Big Data สำมำรถแก้ไขได้จริงโดยใช้มุมมองด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรท ำงำนหรือมุมมองทำงธุรกิจ ขึ้นอยู่กับ

ทักษะท่ีจ ำเป็นต่องำนเฉพำะด้ำน ส ำหรับประเด็นเหล่ำนี้ Pospiech และ Felden [7] ได้ระบุกลุ่มมุมมองหลัก

ท่ีเป็นผลมำจำกกำรวิเครำะห์ตำมหลักศำสตร์แห่งศิลป์ เช่น ระบบข้อมูลและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ในสำขำอื่น 

ๆ และกำรมีส่วนร่วมในกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ Big Data  ในตำรำงท่ี 1.1 ได้แสดงกำรจ ำแนกมุมมองเหล่ำนี้

ตำมประเภทและมีกำรเช่ือมโยงกำรกระท ำท่ีสนับสนุนในกำรหำประโยชน์จำก Big Data   

เมื่อพิจำรณำประเภทมุมมองทำงเทคนิคแล้ว กำรจัดหมวดหมู่ Technical-Data-Provisioning ส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลโดยเฉพำะใน

กำรขยำยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพกำรท ำงำน ในทำงตรงกันข้ำม กำรจัดหมวดหมู่ Technical-Data-

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
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Utilization นั้นถือเป็นกำรแก้ปัญหำควำมซับซ้อนในกำรค ำนวณท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำและกำรใช้งำน ในแง่

ทำงธุรกิจแล้ว Technical-Data-Utilization ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรกับควำมท้ำทำยและกำรกระท ำท่ีเกิด

จำกทำงเทคโนโลยีด้วย ในขณะท่ี Functional-Data-Provisioning  นั้นเกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรจัดกำรข้อมูล

ท่ี “ล้นหลำม” เสียเป็นส่วนใหญ่ [4] ยังน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรข้อมูลขั้นสูงและกำรปรับปรุงข้อมูล 

[7] 

 
(Pospiech M, Felden C, 2012) 

ดังนั้น ส่ิงนี้อำจถูกมองว่ำเป็นกำรจัดกำรมุมมองของระบบข้อมูลท่ีควบคุมวัฏจักรท้ังหมดของ Big 

Data  อย่ำงไรก็ตำม ส่ิงหลังนั้นมีควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรกล่ำงถึงใน มุมมอง Functional-Data-

Utilization มีกำรใช้ประโยชน์จำกบทเรียนท่ีเกิดขึ้น และประสบกำรณ์ในกำรใช้ Big Data ในสำขำวิชำต่ำง ๆ 

เช่นสังคมศำสตร์ กำรเงิน ชีวสำรสนเทศและ วิทยำศำสตร์ภูมิอำกำศและอื่น ๆ [7] 

เมื่อพิจำรณำถึงกำรกระท ำท่ีจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์จำก Big Data แล้วนั้น ในรูปท่ี 1.3 ได้แสดง

บทสรุปของล ำดับควำมส ำคัญพร้อมกับมุมมองท่ีเกี่ยวข้องด้วย (เน้นเทคโนโลยีธุรกิจหรือระบบสำรสนเทศ) 

และควำมท้ำทำยด้ำนกำรจัดกำรท่ีพวกเขำต้องให้ค ำตอบ กำรด ำเนินกำรล ำดับควำมส ำคัญ ในรูปท่ี 1.3 แสดง

โครงสร้ำงวัฏจักร เริ่มต้นจำกกำรจัดเก็บข้อมูล (แบบต่อเนื่อง) จำกด้ำนนอกและด้ำนในท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร

ในปัจจุบัน ควำมท้ำทำยท่ีเกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงท่ีว่ำผู้บริหำรมักจะโต้แย้งว่ำพวกเขำต้องตัดสินใจ

บนพื้นฐำนของข้อมูลท่ีพวกเขำไม่ไว้วำงใจหรือพวกเขำไม่ได้รับ อย่ำงท่ี Tallon ช้ีให้เห็นว่ำ [23] ผู้จัดกำรมี

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่ำของข้อมูลส ำหรับองค์กรของพวกเขำจำกผลก ำไร รำยได้ กำรชดเชยค่ำใช้จ่ำยท่ี

ได้มำจำกกำรสูญเสียข้อมูลท่ีส ำคัญหรือข้อมูลไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ ดังนั้นพวกเขำจึงต้องประเมินสินทรัพย์ทำง

ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำ กำรค้นหำ กำรรับข้อมูลใหม่และกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดเก็บ
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ข้อมูล อันท่ีจริงมูลค่ำของข้อมูลในวัฏจักรนั้นมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีขึ้นอยู่กับสกุลเงินและประโยชน์ใน

กระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรตัดสินใจ [23, 24] 

รูปท่ี 1.3 แสดงมูลค่ำของข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นพร้อมกับผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อกระบวนกำรทำงธุรกิจ ใน

กรณีนี้ปริมำณของข้อมูลจะลดจ ำนวนผู้เข้ำถึงลงเพื่อจ ำกัดเนื้อหำท่ีถูกจัดเก็บจริงในฐำนข้อมูล ดังนั้นกำรมี

ข้อมูลจ ำนวนมำกไม่ได้หมำยควำมว่ำข้อมูลเหล่ำนั้นจะมีค่ำต่อกระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กรหรือมีส่วนช่วย

ในกำรตัดสินใจ นอกเหนือจำกกำรจัดเก็บข้อมูลแล้ว บริษัทยังต้องกำรกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำรจัดกำร Big 

Data (i) กำรประเมินค่ำสินทรัพย์ข้อมูล (ii) กำรท ำควำมเข้ำใจต้นทุน (iii) กำรปรับปรุงแนวทำงกำรก ำกับดูแล

ข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลท่ีเหมำะสม [23], (iv) กำรให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อควำมต้องกำรของกระบวนกำรทำง

ธุรกิจและกำรตัดสินใจ 

 
(Pospiech M, Felden C, 2012) 

ส ำหรับกำรก ำกับดูแลข้อมูลนั้น มีกำรเสนอแนวทำงหลำยวิธีเพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดกำรคุณภำพข้อมูล 

(Data Quality Management DQM) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญกับควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และกำร

ด ำเนินงำนด้วยคุณภำพของข้อมูลองค์กร [25] ดังนั้นนักวิชำกำรด้ำนกำรวิจัยระบบสำรสนเทศและคุณภำพ

ของข้อมูลได้ระบุปัจจัยกำรใช้งำนและยับยั้งกำรก ำกับดูแลข้อมูลท่ีมีประสิทธิภำพ ในตำรำงท่ี 1.2 แสดงส่ิงท่ี 

Tallon [23] ย้ ำให้เห็นกำรใช้แนวทำงกำรก ำกับดูแลข้อมูลท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร Big Data 

ปัจจัยในตำรำงท่ี 1.2 นั้นท ำหน้ำท่ีในระดับองค์กร ระดับอุตสำหกรรมและระดับเทคโนโลยี ท้ังยัง

แสดงบทบำทของกำรจัดต ำแหน่งกำรรวมศูนย์กำรก ำหนดมำตรฐำนและกำรใช้กลยุทธ์ด้ำนไอทีด้วย อย่ำงไรก็

ตำม ผู้ใช้งำนเหล่ำนี้ได้รับกำรยอมรับในด้ำนทฤษฎีและด้ำนปฏิบัติในฐำนะท่ีเป็นเป้ำหมำยในกำรจัดกำรระบบ

ข้อมูลท่ีดี แต่ในทำงกลับกัน พวกเขำมองว่ำเป็นควำมท้ำทำย เนื่องจำกลักษณะกำรกระจำยของ Big Data 
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และกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอนของสภำพแวดล้อมดิจิทัล นอกจำกนี้พวกเขำมักต้องกำรกำรจัดกำร

กระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรปรับให้เหมำะสมในระดับกำรประเมินผลลัพธ์เป้ำหมำย [26] 

ดังนั้น เรำควรพิจำรณำค ำแนะน ำของ Awargal และ Weill [27] ท่ีค ำนึงถึงควำมผันผวนท่ีเพิ่มขึ้นของ

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ว่ำกำรสร้ำงกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงธุรกิจนั้น 

องค์กรอำจไม่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรใช้ประโยชน์จำก Big Data อันท่ีจริงแล้วกำรปรับให้เหมำะสมมักจะ

น ำไปสู่ควำมแข็งแกร่งและควำมยืดหยุ่นของกระบวนกำรทำงธุรกิจมำกกว่ำควำมคล่องตัวท่ีคำดหวังจำก

กระแสข้อมูลแบบไดนำมิก 

เรำเช่ือว่ำแนวทำงท่ีมีประโยชน์ในกำรจัดกำรและกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่คือส่ิงท่ี Awargal และ Weill 

[27] เรียกว่ำ Soft scaling ซึ่งต้องอำศัยควำมสำมำรถหลักสำมประกำรของบริษัทและแผนกไอทีของบริษัท 

เพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นปัจจัยในกำรใช้ข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำงคุณค่ำ Soft scaling ยังช่วยให้บริษัทสำมำรถพึ่งพำ

และใช้ประโยชน์จำก Big Data ในกำรพัฒนำกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจท่ียืดหยุ่น เพื่อใช้ในกำรคำดกำรณ์และ

ตอบสนองต่อควำมผันผวนของตลำดและควำมต้องกำรของลูกค้ำ จำกกระบวนกำรทำงธุรกิจท่ีมีประสิทธิภำพ

และยั่งยืนอีกด้วย ดังท่ีแสดงในรูป 1.4 ท่ีแสดงถึงควำมสำมำรถเหล่ำนี้  

1. ปรับกระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยีให้เหมำะสมเพื่อควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินงำน 

2. การสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์และกำรเช่ือมสัมพันธ์เพื่อเน้นกำรปรับปรุงควำมต้องกำรและ

ประสบกำรณ์ของลูกค้ำ 

3. การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจด้ำนเวลำ (time-to market) 

และหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-driven)  
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