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อัน
ดับต่อมำแล้ว Data Analytics คืออะไร? Data Analytics 

นั้น ถือว่ำเป็น Business Intelligence ประเภทหนึ่ง 

เป็นกำรใช้ข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย จำกแหล่งข้อมูลที่มีควำม

แตกต่ำงน�ำมำใช้วเิครำะห์รวมกัน เพือ่ปรบัปรงุทศิทำงของกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิ หรือกำรวำงแผนท�ำกำรตลำด ซึง่ Data Analytics หรอืจะเรยีก

ว่ำ Business Analytics แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

1. Descriptive Analytics เป็นรูปแบบกำรใช้ข้อมูลแบบ 

พื้นฐำนที่สุด โดยเน้นกำรอธิบำยว่ำอะไรก�ำลังเกิดขึ้น หรืออำจจะ 

เกิดอะไรขึ้น สำมำรถอธิบำยถึงสำเหตุกำรเกิดต่ำงๆ ได้ ซึ่งตัวอย่ำง

ของ Descriptive Analytics คือ รำยงำนผลลัพธ์ของธุรกิจ รำยงำน

ด้ำนกำรท�ำ Campaign หรือโฆษณำ หรือรำยงำนผลด�ำเนินงำนที่

ผ่ำนมำ เป็นข้อมูลพื้นฐำนที่แสดงผลในกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ให้เรำ

ได้รับทรำบ

2. Predictive Analytics เป็นรูปแบบกำรใช้ข้อมูลที่มีควำม

ซบัซ้อนมำกขึน้ โดยจะเป็นกำร “พยำกรณ์” หรอื “ท�ำนำย” สิง่ทีก่�ำลงั

เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีต ร่วมกับโมเดลทำงคณิตศำตร์ต่ำงๆ หรือ

ร่วมกับกำรท�ำ Data Mining (กำรท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อหำควำม

สมัพนัธ์ระหว่ำงข้อมลู) นอกจำกนี ้Predictive Analytics ยงัท�ำให้เรำ

สำมำรถวิเครำะห์หำโอกำส และควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนำคตได้ เช่น กำรรับรู ้เทรนด์หรือแนวโน้มทำงกำรตลำด กำร

พยำกรณ์ยอดขำยหรือกำรท�ำ Campaign ว่ำจะมีผู้บริโภคเข้ำร่วม

จ�ำนวนประมำณเท่ำไหร่ หรือมี ROI เท่ำไหร่

3. Prescriptive Analytics  เป็นรูปแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ที่มีควำมซับซ้อน และยำกที่สุด เพรำะไม่เพียงพยำกรณ์หรือท�ำนำย

ว่ำอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยังให้ค�ำแนะน�ำ และทำงเลือกต่ำงๆ ซึ่งผลของ

แต่ละทำงเลอืกจะม ีPros & Cons อย่ำงไร (ข้อดี และข้อด้อย) โมเดล

ของ Prescriptive Analytics นัน้จะสำมำรถปรบัเปลีย่นได้ตำมข้อมลู

ที่เพิ่มเติมเข้ำมำมำกขึ้น และ Prescriptive Analytics นี้ยังเป็นกำร

ใช้ข้อมูลที่มำกที่สุด และเกี่ยวพันกับเรื่อง Big Data เป็นอย่ำงมำก

จะเห็นได้ว่ำกำรท�ำ Data Analytics นั้น องค์กำรส่วนใหญ่

จะใช้เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มต่ำงๆ เพื่อกำรตัดสินใจ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่

พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้ำ กำรเข้ำถึงเพื่อเป้ำหมำยของส่วน

แบ่งกำรตลำด กำรเสนอสินค้ำ และบริกำร โปรโมชั่นต่ำงๆ รวมถึง

ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับมิติของกำรท�ำกำรตลำดในยุคที่เรียกว่ำ 

“Digital Marketing” กำรตลำดนั้นท�ำให้องค์กำรธุรกิจเติบโตแต่ก็

ท�ำให้มีกำรแข่งขันกันสูงขึ้นตำมมำเช่นกัน

ตัวอย่ำง กำรใช้เครื่องมือ Google Analytics วิเครำะห์กำร

เข้ำใช้งำนหรือบริกำรบนเว็บไซต์ขององค์กำร ในช่วงเวลำต่ำงๆ ซ่ึง

สำมำรถจ�ำแนกข้อมูลได้อีกหลำกหลำยมิติ

วิชญ์ศุทธ์ เม�ระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

Data Analytics
ทำ�คว�มรู้จักกับ

โลกของก�รแข่งขันด้วยข้อมูล
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ในแง่มุมทำงกำรตลำด Data Analytics มีควำมส�ำคัญอย่ำง

มำก เพรำะกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นผ่ำนโลกออนไลน์นั้นมีอัตรำกำรเพิ่ม 

สูงขึ้นในทุกๆ ปี กำรที่เรำสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจข้อมูลที่เข้ำมำ และ

สำมำรถวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่ำนั้นได้ ท�ำให้เรำ

สร้ำงควำมได้เปรียบ และสำมำรถปรบัปรงุกระบวนกำรทำงกำรตลำด 

หรือประสบกำรณ์ของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น กำรตัดสินใจ และด�ำเนิน

กำรผ่ำนกำรอำศัยข้อมูลนั้นจะช่วยให้ด�ำเนินธุรกิจได้ดีกว่ำ ซึ่งจำก

ข้อมูลของ Adobe นั้น 1 ใน 4 ของนักกำรตลำดชั้นน�ำในต่ำงประเทศ

นั้นให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลมำก และถือว่ำกำรท�ำ Data Analytics 

เป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยเรำจะเห็นได้จำกกำรที่หลำยๆ 

องค์กำรชัน้น�ำในต่ำงประเทศ เริม่มวีฒันธรรมทีเ่รยีกว่ำ Data Driven 

หรือใช้ตัวเลข และข้อมูลขับเคลื่อนองค์กำร กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

กำรท�ำควำมเข้ำใจข้อมูลต่ำงๆ และน�ำมำเชื่อมโยงกันจำกสื่อต่ำงๆ 

จะท�ำให้องค์กำรเข้ำใจผู้บริโภคเพิ่มมำกขึ้น อีกท้ังยังสำมำรถท�ำให ้

ผู้บริโภคนั้นมีประสบกำรณ์ท่ีดีขึ้นจำกกำรปรับแต่งกระบวนกำร

ทำงกำรตลำด และกำรโฆษณำให้เหมำะสมกบัผู้บรโิภคที่ส�ำคัญ คือ

ยังสำมำรถท�ำนำยควำมต้องกำร หรือสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดใน

อนำคตได้จำกกำรใช้ข้อมูลเหล่ำนี้

ตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือ Analytics ของ Facebook ซึ่ง

สำมำรถท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้งำนของกลุ่มเป้ำหมำยในมิติ

ต่ำงๆ เช่น ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนเว็บ ข้อมูลกำรซื้อสินค้ำและบริกำร 

ข้อมูลของผลกำรโฆษณำ นอกจำกน้ีเรำสำมำรถรวบรวมผลกำร

วิเครำะห์ข้อมูลจำก Social Listening Tools หรือ Marketing Tools 

ทัง้หลำย (ตวัอย่ำงเช่นกำรประมวล Hashtag ยอดนยิม) ลองน�ำข้อมลู

เหล่ำน้ีมำเชื่อมโยงกัน จะเห็นได้ว่ำข้อมูลเหล่ำนี้จะท�ำให้เรำรู้จัก 

ผูบ้รโิภคมำกยิง่ขึน้ผ่ำนโลกออนไลน์ และท�ำให้รูว่้ำจะสำมำรถเข้ำไป

แทรกตวัอยูต่รงจดุไหน เพือ่ให้ผู้บรโิภคหนัมำสนใจเรำได้บ้ำงหรอืจะ

ท�ำกำรปรับแต่งโฆษณำอย่ำงไรให้ได้ผลตอบรับมำกที่สุด

ต่อฉบับหน้าอ่าน

กระบวนกำร Data Analytics นั้น เริ่มจำกกำรคิดเรื่องกำร

วัดผลต่ำงๆ ว่ำจะเก็บผลลัพธ์กำรวัดผลอย่ำงไร และหน่วยวัดไหนที่

ควรจะเก็บ จำกนั้นก็ท�ำกำรเก็บข้อมูลต่ำงๆ โดยเลือกข้อมูลที่ต้องใช้ 

ก�ำจดัข้อมลูทีไ่ม่จ�ำเป็นออกไป และท�ำออกมำเป็นรำยงำนท่ีมีรปูแบบ

แตกต่ำงกัน มีหลำยๆ ครั้งที่เรำมักจะมุ่งควำมสนใจไปที่ตัวรำยงำน 

แต่ไม่สนใจว่ำที่มำของตัวเลขต่ำงๆ ในรำยงำนนั้น มีผลอย่ำงไร และ

กำรวัดผลนั้นถูกต้องไหม โดยเฉพำะในยุคที่ค่ำสถิติหลำยตัวนั้น 

ซื้อได้ กำรตัง้ค่ำกำรวัดผลจึงเป็นสิง่ส�ำคัญว่ำมำตรวัดไหนที่จะสง่ผล 

และส�ำคัญต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้ถูกต้องได้ กำรท�ำ Data Driven 

อย่ำงเดียวนัน้ไม่พอ จ�ำเป็นต้องอำศัย Creative Marketing ประกอบ

กันถึงจะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทำงโฆษณำ และกำรท�ำกำรตลำดของ

องค์กำรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

เรือ่งทีค่วรค�ำนงึถงึในกำรท�ำ Data Analytics ในองค์กำรนัน้ 

ประกอบด้วย

● มีจุดประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจน 

กำรใช้งำนข้อมูลไม่ใช่แค่คิดที่จะเริ่มใช้งำนข้อมูล แล้วไปลงทุนกับ

กำรสร้ำง Data Warehouse กำรเช่ำ Cloud Storage ซื้อทรัพยำกร

สำรสนเทศมำกมำกมำยแต่แทบไม่มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ เพรำะ

กำรจะใช้ข้อมลูทีดี่นัน้ต้องระบใุห้ได้อย่ำงชดัเจนว่ำจะใช้ข้อมลูมำท�ำ

อะไร มคีวำมจ�ำเป็นมำกน้อยเพยีงใด แล้วประโยชน์ทีไ่ด้รบัมนัคุม้ค่ำ

ต่อกำรลงทนุหรอืไม่ สิง่ส�ำคญัคอืกำรระบจุดุประสงค์ต้องไม่กว้ำงเกนิ

ไป เช่น ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพทำงกำรตลำด ซึ่งเรำไม่สำมำรถระบุ

ได้ว่ำประสิทธิภำพที่จะเพิ่มคืออะไร หำกสำมำรถระบุได้ว่ำจะน�ำมำ

ปรบัปรงุในส่วนใด และสำมำรถวัดผลประสทิธภิำพทีเ่พิม่ขึน้ได้อย่ำง

ต่อเนือ่งกจ็ะเกดิควำมชดัเจนในกำรลงทนุ และตวัข้อมลูทีเ่รำต้องกำร

ด้วย

● ให้ความส�าคัญตั้งแต่ส่วนที่เล็กที่สุดจนถึงส่วนที่ใหญ่

ทีส่ดุ Big Data ไม่ใช่ข้อมลูขนำดใหญ่เพยีงกลุม่ก้อนเดียว แต่มนัเกดิ

จำกกำรรวมกันของข้อมูลขนำดเล็กจ�ำนวนมหำศำล (Small Data) 

เพรำะฉะนั้นในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลองค์กำรจึงควรที่จะเข้ำถึง 

และด�ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ย่อยหรือเล็กที่สุดด้วย แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องมรีะบบทีส่ำมำรถวิเครำะห์ข้อมลูปรมิำณมหำศำล

ได้เช่นกัน


