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	 ปัจจุบันการจัดการเร่ืองขอ้มลู	หรอื	Data	มคีวามส�าคญัมาก	
จนมคี�ากลา่ววา่	“Data	First”	หรอื	Data	“ตอ้งมากอ่นเป็นอันดบั	1”
เรื่องนี้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น�าองค์กรจะต้องเข้าใจ	 ต้องเห็น
ประโยชน์ของการใช้ข้อมูล	 (Data	Vision	and	Mindset)	และ
ต้องรู้ว่าจะน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไร
	 ระยะหลงัใน	2	ปีมานี	้เราจะไดย้นิค�าวา่	Big	Data	หรอื	การท�า	
Data	Driven	หรือ	Data	Analytics	กันมากขึ้น	ถึงแม้จะได้ยิน
มาบ่อย	ๆ 	แต่ส่วนใหญ่ยังคงไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่
จึงขอสรุปให้เข้าใจคร่าว	ๆ	ดังนี้
	 การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	กระบวนการน�าข้อมูล
ไปใช้	(Data	Driven)	การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analytics)	คือ	
กระบวนการเกบ็ขอ้มูลเพ่ือเป้าหมายทีเ่ป็นประโยชนก์บัธุรกจิของเรา	
ซึ่งหลัก	 ๆ	 จะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้บริโภค	 หรือลูกค้าของเรา
นั่นเอง
	 การเก็บข้อมูลของลูกค้ายังสามารถแบ่งแยกข้อมูลได้เป็น
หลายประเภท	เชน่	เกบ็เป็นข้อมูลสว่นตวั	(Profiling)	เชน่	ชือ่	อาย	ุ
เพศ	การศึกษา	ฯลฯ,	เก็บเป็นพฤติกรรม	(Behaviour),	เก็บเป็น

BIG DATA คืออะไร?
เราจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไปเพ่ืออะไร?
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	 ประเภทของขอ้มูลหลกั	ๆ 	เราสามารถแยกได้เป็น	2	ประเภท	คอื

 1.  ข้อมูลภายนอก (External Data)	เช่น	พฤติกรรมการใช้
Social	Media	ของกลุม่เป้าหมาย,	สภาวะตลาด	(Market	Landscape)
เช่น	 ปริมาณการ	 Download	 App,	 การเติบโตของ	Online	
Delivery	หรือ	การท�า	Market	Survey	เป็นต้น

 2. ข้อมูลภายใน (Internal Data)	 เช่น	 ฐานข้อมูลลูกค้า	
(Customer	Data),	ชอ่งทางในการซือ้สนิคา้	(Transaction)	หรือ	
ความถี่ในการซื้อสินค้า	 (Frequency)	 เพ่ือแยก	Low	&	High	
Spender	เป็นต้น

ประเภทของ Data มีอะไรบ้าง?

ความสนใจ	 (Interest)	 หรืออาจจะเก็บเป็นข้อมูลในการซื้อสินค้า
ก็ได้	ทั้งนี้เพ่ือให้ธุรกิจสามารถน�าข้อมูลต่าง	ๆ 	เหล่านี้ไปวิเคราะห์
และต่อยอดเพ่ือสร้างโอกาสใหม่	 ๆ	 หรือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
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	 เราสามารถเก็บข้อมูลได้จากหลาย	ๆ	ช่องทาง	เช่น	หน้าร้าน,	
ผา่น	Program	POS,	ผา่น	Social	Media	โดยการสรา้ง	Campaign/
โฆษณาต่าง	ๆ	,	ผ่านการท�า	Marketing	Research	ที่ปัจจุบัน
สามารถใช้	AI	Chatbot	ในการออกแบบสอบถามได้

	 หรอืผา่น	Website	โดยการติดตัง้	Analytics	Tools	ตา่ง	ๆ
เข้าไปเพ่ือดูพฤติกรรมบนหน้า	Website	 ของเรา	 เช่น	 เข้ามา
แล้วไปหน้าไหน,	 อยู่นานหรือไม่,	 Content	 แบบไหนที่คนเข้ามา
อ่านเยอะที่สุด	เป็นต้น

ตวัอยา่งการใช ้AI Chatbot ในการท�าแบบสอบถามเกีย่วกบัองคก์ร

สามารถเก็บ Data
ได้จากช่องทางใดบ้าง?
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	 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น	ๆ	ในการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ภายนอก	(External	Data)	ได้อีกด้วย	เช่น	เครื่องมือที่เป็น
Social	Listening	ส�าหรับเกบ็ขอ้มลูการสนทนาใน	Social	Media	
หรือ	Website	ต่าง	ๆ	ที่พูดถึง	Brand	เราหรือ	Brand	คู่แข่ง	
ว่าดี/แย่อย่างไร	ชอบ/ไม่ชอบในอะไร

	 เราสามารถเก็บได้ในรูปแบบของ	Excel,	Google	Doc	หรือ	
SQL	 เป็นต้น	 แต่เนื่องจากข้อมูลนั้นมีปริมาณมากถึงหลักแสน	
หลกัลา้น	เราจึงไม่สามารถมองข้อมลูจากตาราง	Excel	ได	้จงึจ�าเป็น
ที่จะต้องน�าข้อมูลไปแสดงผลในรูปแบบต่าง	 ๆ	 (Visualization)	
หรือการท�า	 Data	 ให้เป็นภาพ	 เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป

รูปแบบการเก็บข้อมูล เป็นแบบไหน?

ตัวอย่างการใช้ Analytics Tools บน Website
เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมผู้เข้าชม
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	 อย่างที่เขียนไปข้างต้น	 เครื่องมือเหล่านี้มีทั้งแบบใช้ฟรี	 และ
แบบเสียเงิน	 โดยที่แบบฟรีเริ่มขั้นพ้ืนฐานเราก็สามารถใช้	 Excel	
Plot	ออกกราฟเพ่ือแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้	รวมไปถึง	
Search	Trend	อยา่ง	Google	Trend	เรากส็ามารถน�า	Keyword
ต่าง	ๆ	ที่เราต้องการ	 เพ่ือจับกระแส	มองหาความเคลื่อนไหวใน
ตลาด	แมก้ระทัง่ใช	้Keyword	ของช่ือ	Brand	เราเทยีบกบั	Brand	
คู่แข่ง	ว่าใครมีการค้นหามากกว่ากัน	ก็สามารถท�าได้ฟรี

	 แตถ่า้ธรุกจิเราไปผกูกบั	Application	เยอะ	หรอืเราท�าเกีย่วกบั
E-commerce	การใช้เครื่องมือที่เป็น	Landscape	Overview
เช่น	Similar	Web	ก็จะท�าให้เราเห็นภาพรวมได้ว่า	เราอยู่ตรงไหน
ของตลาด,	ใช้เปรียบเทียบ	Brand	เรากับคู่แข่งเป็นอย่างไร	หรือ
ภาพรวมตลาดมี	Customer	Active	อยู่เท่าไหร่	การเติบโตของ
ตลาดเป็นอย่างไร	

เครื่องมือที่ใช้ Visualization Data
มีอะไรบ้าง?

แผนภาพตัวอย่างการใช้ Google Trend ในการเปรียบเทียบ
การค้นหาแต่ละแบรนด์ผ่าน Google
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	 หรือถ้าต้องการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมาก	 และให้
แสดงผลออกมาเป็นรูปภาพ	 เราก็สามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า	
Analytics	&	Visualization	เช่น	Tableau	หรือ	Power	BI	ได้
เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้ Power BI

ตัวอย่างการใช้ Tableau
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แผนภาพตัวอย่างการใช้ Visualization รูปแบบ Clustering Data
บอกความสนใจของคนแต่ละพ้ืนที่

	 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น	ๆ	ทาง	Programming	อื่น	ๆ	
ที่ใช้ในการ	Visualize	Data	ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างได้
เช่น	 Program	 R	 studio	 หรือ	 Python	 ในการจัดกลุ่มข้อมูล	
(Clustering	Data)	หรือ	การ	Coding	เพ่ือต้องการให้แสดงผล
เป็นแผนที่ความร้อน	(Heatmap)	เป็นต้น
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	 Visualization	จะมีหลากหลายรปูแบบ	ขึน้อยูก่บัวัตถปุระสงค์
ว่าเราต้องการทราบเรื่องอะไร	เช่น	การท�า	Heatmap	เราอาจจะ
เหน็พ้ืนทีก่ารขายวา่สนิคา้ชนิดไหนขายด	ีขายดใีนภาคไหน	จงัหวดั
ไหนทีม่กีารซือ้ซ�า้สนิคา้ชนดิน้ันบอ่ย	ๆ 	หรอืเราอาจจะเหน็โตะ๊ทีล่กูคา้
นัง่ในรา้นของเราวา่ลกูค้าชอบนัง่โซนไหน	หรอืเหน็ขอ้มลูใหม	่ๆ 	เชน่	
พฤตกิรรมบางอยา่งของลูกคา้	ความถีใ่นการซ้ือ	ช่วงเวลาในการ
ซื้อ	สถานที่ในการซื้อ	หรือ	รูปแบบการจ่ายเงิน	ซึ่งเราสามารถน�า
ขอ้มลูเหลา่นีม้าวเิคราะห์ในมิตท่ีิหลากหลาย	และมีประโยชนก์บัธรุกจิ
มากยิ่งขึ้น

แผนภาพตัวอย่างการใช้ Visualization รูปแบบ Heatmap
บอกความถี่ในการซื้อของแต่ละพ้ืนที่

เห็นอะไรจาก Visualization Data
ได้บ้าง?
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	 หลังจากเก็บข้อมูล	จัดการข้อมูล	และ	Visualize	ข้อมูลแล้ว	
เราจึงเริ่มวางแผนว่าจะน�าข้อมูลไปท�าอะไร	เช่น

	 •	 หาโอกาสใหม่	 ๆ	 ให้กับทางธุรกิจ	 หรือส�ารวจ	 Business	
Performance	ของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง	ยกตัวอย่างเช่น
เราอยากรูว้า่สดัสว่นของลูกค้าใหม่เปรยีบเทียบกบัลูกคา้เดมิของ
เราคดิเป็นกี	่%	ถา้เราพบวา่ลูกคา้เดมิมีสดัสว่นทีม่ากกวา่เรากต็อ้ง
ไปวางแผนเรื่อง	Royalty	Program	เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม
หรือถ้าเราพบว่าสัดส่วนลูกค้าใหม่มีจ�านวนท่ีมากกว่า	 เราก็ต้อง
วางแผนเรื่องการขยายฐานลูกค้าใหม่	ๆ	ให้มากขึ้น	

	 •		แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาออกเป็นผลิตภัณฑ์	หรือ	Promotion	
ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น	หรือสร้างบริการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า	

	 •		 ใช้วัดความส�าเร็จของแคมเปญ	หรือ	Content	ที่ปล่อย
ออกไปใน	Social	Media	และคน้หา	Engagement	ในแตล่ะพ้ืนที่
วา่มีความเหมอืนหรอืแตกตา่งกันอยา่งไร	เพ่ือสามารถน�าไปพัฒนา
และปรับปรุงแคมเปญการตลาดต่อไป

	 •		ดูพ้ืนที่ในร้านกาแฟว่า	ตรงไหนคนนั่งบ่อย	ตรงไหนคนไม่
คอ่ยนัง่	เพราะอะไร	เชน่	บางพ้ืนทีค่นไม่คอ่ยนัง่เพราะแดดสอ่ง	หรอื	
แอรเ์ป่าลงมาพอดี	กส็ามารถแกปั้ญหาเรือ่งการจดัการพ้ืนทีน่ัง่ได้

 •  หรือแม้แต่ดูปริมาณคนโดยสารของรถเมล์	 ว่าช่วงเวลา
ไหนที่มีผู้โดยสารมาก	 ช่วงเวลาไหนผู้โดยสารน้อย	 ก็สามารถ
จัดการปลอ่ยรถเมลอ์อกมาวิง่ไดใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสมโดยไมต่อ้ง
ให้รถเมล์วิ่งเปล่า

เก็บข้อมูล แล้วเอาไปท�าอะไรได้บ้าง?
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	 จะเหน็วา่ประโยชน์ของการใช้	Data	นัน้มีมากมาย
มหาศาลไมว่า่จะธรุกจิขนาดเล็กหรอืขนาดใหญ่	อยูท่ีว่า่
องคก์รธรุกจินัน้เหน็ความส�าคญัของการจดัเกบ็	Data	
และสร้างความเข้าใจให้กับทุกส่วนงานเห็นประโยชน์
ร่วมกันในเรื่องการจัดการ	Data

 ขั้นตอนหลักของการน�า Data ไปใช้คือ
	 	 1.	เก็บข้อมูล
	 	 2.	น�าไปใช้
	 	 3.	อัพเดตข้อมูลให้สดใหม่

	 Data	นัน้ไม่ใช่เรือ่งยาก	เพียงทุกคนภายในองคก์ร
ให้ความส�าคัญ	และท�าอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง

 “แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นท�าต่างหาก”
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