สรุปประเด็นจากงาน Sharing หัวข้อ “Making Impact with Data”
Highlight: เราทุกคนรับรู้ว่า Data สาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
แต่ความสามารถในการนา Data ที่เรามีอยู่ไปทาอะไรได้
บ้าง และ Data เหล่านัน้ จะช่วยให้การทางาน การวางแผน
งานของเราดีขน้ึ หรือขายของมากขึน้ ได้อย่างไร (ทุกวันนี้
เรานั ง่ ทับ Data ไว้เ ฉยๆ ซึง่ ก็เ ปรีย บเหมือ น Data เป็ น
กระดาษเปล่าๆ แต่ถา้ เรารูว้ ่ากระดาษเปล่าๆ ก็มปี ระโยชน์
ได้ ถ้ารู้วิธีการพับให้เป็ นถุ ง เราก็จะได้ถุงกระดาษไปใส่
กล้วยทอด ซึง่ มีประโยชน์ข้นึ มาทันที)
ประเด็นทีน่ ่าสนใจจากการ Sharing คือ วิธกี ารนาเอา Data ไปใช้งานโดยการใช้ Metrics, Insights และ Data Products ซึง่ ทา
ให้เรามีความเข้าใจและตระหนักรู้ว่า ควรจะต้องเริ่มเรียนรู้มากขึน้ เพื่อสร้างให้เกิด Data Culture ในองค์กร/หน่ วยงานที่เรา
ทางานอยู่
เวลาในการอ่าน 5 นาที
………………………………..
Google, YouTube, Facebook เป็ นบริษัททีม่ ขี อ้ มูลของผูใ้ ช้งานเป็ นระดับพันล้านคน ซึ่งบริษัทเหล่านี้เรียนรู้พฤติกรรมการใช้
งานของเราจากการเก็บ Data ทีเ่ ราไปใช้งาน (ทิง้ ร่องรอยไว้) เช่น การหาข้อมูลต่างๆ กับ Google การดู Clip VDO รวมถึงการ
กด Like, กด share และ comment ใน Facebook เป็ นต้น เมื่อบริษัทเหล่านี้รู้ว่าเราสนใจอะไร ชอบอะไร ก็จะนาเสนอข้อมูล
เหล่านัน้ มาให้เรามากเป็ นพิเศษ ซึง่ บางครัง้ ผูใ้ ช้งานมักจะคิดว่า เราได้รบั ความสะดวกสบาย ได้เป็ นคนสาคัญมากขึน้ แต่แท้จริง
แล้วบริษทั เหล่านี้ต่างหากทีไ่ ด้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ แล้วนาไปวิเคราะห์เพื่อหาว่าจะนาเสนอสินค้าบริการ หรือขายของกับเรามากขึน้ ได้
อย่างไรต่างหาก
นัน่ จึงเป็ นทีม่ าว่า “ทำไมข้อมูลถึงสำคัญมำกขึน้ ” ซึง่ Key สาคัญของ Topic ในวันนี้คอื 3 Level ในการนาเอาข้อมูลไปใช้งาน
ได้แก่
1. Metrics:
ยอดใช้งาน ยอดซือ้ ขาย/ ยอดกลับมาซือ้ ซ้าหรือใช้ซ้า
(เป็ นข้อมูลอดีต ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว)
2. Insights:
พยายามเข้าใจ Users อย่างลึกซึง้
(นาข้อมูลหรือ Pattern ของ users มาพยากรณ์)
3. Data Products: Take action โดยการสร้าง Value ใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้า
(พัฒนาของขึน้ มา)
1. Metrics >> “If you can’t measure it, You can’t improve it”
เป็ นตัวเลขต่างๆ ทีเ่ ราย้อนกลับมาดูได้ว่าสิง่ ทีเ่ ราทาไป work หรือไม่อย่างไร เป็ นข้อมูลจากในอดีต ทีต่ ้องบอกว่าวัดผลอย่างไร
คนใช้ Data ต้องเข้าใจ Business ด้วยว่าจริงๆ แล้วลูกค้าต้องการอะไร
ขัน้ แรกของการใช้ขอ้ มูลนัน้ เราต้องตอบให้ได้ก่อนว่า เรำมี Metrics หรือยัง เรำมีตวั วัดผลที่ ดีหรือยัง ซึง่ เป็ น Foundation ที่
สาคัญมากๆ เพราะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะนามาใช้เพื่อหาโอกาส และบอกถึงความเสีย่ งของธุรกิจ (แต่ปัจจุบนั บริษทั ส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยยังทาเรื่อง Metrics ได้ไม่ดมี ากนัก)
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เช่น หากเรารูว้ ่าการเดินให้ได้วนั ละ 10,000 ก้าว จะดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าเราไม่มกี ารเก็บข้อมูลว่าแต่ละวันเดินได้กก่ี า้ ว เราก็จะไม่
มีทางรูเ้ ลยว่าเดินน้อยไปหรือเดินมากกว่า 10,000 ก้าวอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเครื่องมือเช่น Fitness Tracker มาเก็บข้อมูล ก็สามารถรู้
ได้ว่าแต่ละวันเดินได้กก่ี า้ ว เป็ นต้น
ทัง้ นี้ แต่ละบริษัท/หน่ วยงานควร Focus ไปที่ Key Metrics สาคัญๆ (3-5 ตัว) ซึ่งเราสามารถ Track Metrics ได้ผ่านเครื่องมือ
Analytics ต่ างๆ ที่เก็บข้อมูลและวัดผลได้ เช่น Google Analytics, Behavior Analytics, e-Mail Marketing Analytics เป็ นต้น*
ซึง่ ทุกบริษทั หากจะทาเรื่อง Data กันอย่างจริงจัง ต้องเน้นทีเ่ รื่องของ Metrics ก่อนจะไปพูดถึงเรื่อง AI. ต้องนา Metrics มาใช้
แล้ว Track ให้ได้ว่า Priority ของบริษทั /หน่วยงานคืออะไร
2. Insights >> “Truly Understand Your Customers”
คือเรื่องทีเ่ ราอยากจะเข้าใจ Users ในเชิงลึก อยากรูว้ ่าเขามี Pattern แบบไหน อันดับแรกทีท่ ุกบริษทั อยากรูค้ อื เรื่อง Customer
Analytics ถ้าเราสามารถอ่านใจ (เดา) ลูกค้าได้ เราก็จะ Take Action ได้อย่างถูกต้อง
เช่น กรณี Users เข้ามาใช้งาน Streaming ในหนึ่งสัปดาห์ 7-10 ครัง้ ต่อมาลดเหลือ 5 ครัง้ แล้วมีแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่อง ซึง่
ทาให้เราพอเดาได้อกี ว่าต่อไปอาจจะไม่เข้ามาใช้งานเลย
คาถามคือ เราควรทาอย่างไรกับเคสแบบนี้ได้บา้ ง...เราอาจจะ Take action โดยการส่ง Notification ไปหา หรือในกรณีเป็ น eCommerce เราอาจส่ง Promo. ไปให้ เพื่อดึงลูกค้าให้กลับมาใช้เราอีกครัง้ เป็ นต้น
ทันทีท่เี ราเดาพฤติกรรมลูกค้าได้ (อย่างรวดเร็ว และแม่นยา) เราก็จะ Take action บางอย่างได้เร็วกว่าคนอื่นๆ สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
อีกหนึ่งเรื่องทีท่ ุกบริษทั อยากทาให้ได้คอื เดาให้ได้ว่า Target เราคือใครกันแน่ ใครน่ าจะซือ้ สินค้าบริการของเรา และใครไม่ใช่
เพราะถ้ารูก้ ลุ่มเป้ าหมาย เราก็ Take Action กับเขาได้ถูกต้อง
พฤติกรรมคน จริงๆ ไม่ใช่ไม่ชอบโฆษณา (แต่จะชอบเฉพาะสิง่ ทีก่ าลังสนใจมากกว่า) เช่น หากเรากาลังสนใจรองเท้าวิง่ อยู่ หาก
มีโฆษณาเข้ามาว่ากาลังลดราคา หรือมีรองเท้าออกใหม่ทจ่ี ะช่วยให้วงิ่ เร็วขึน้ ..ถามว่า คนทีส่ นใจจะกดเข้าไปดูมยั ้ คาตอบคือส่วน
ใหญ่เข้าไปดู ดังนัน้ การทีบ่ ริษัทมีขอ้ มูลในมือ (เยอะๆ) ซึง่ เทียบกับทีบ่ ริษทั อื่นๆ ยังไม่มี จะทาให้เราได้เปรียบแล้วชนะคนอื่นๆ
อย่างไร ตัวอย่างเคส amazon Prime ทีใ่ ช้พลังของ Data ทาให้ amazon ยังคงเป็ นตัวจริงด้านค้าปลีกออนไลน์ของโลก
อีก เครื่อ งมือ หนึ่ง ที่บ ริษัทมักท าคือ A/B Testing (เทคนิคหรือวิธีการทดสอบของ 2 Version เช่นแคมเปญหรือการออกแบบ
Landing Page ไปหาผูร้ บั โดยการสุ่ม และใช้ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิตมิ ากาหนดแคมเปญทีด่ ที สี ุดเพือ่ เพิม่ อัตราการเปิ ดหรือ
คลิกภายในแคมเปญ) โดย Key ของการทา A/B Testing คือการฟั ง Users ของเรา เมื่อเกิดความไม่แน่ ใจ และพิสจู น์ว่าเราหรือ
บอสของเราไม่ได้มโนไปเอง
กรณีศกึ ษาทีม่ กั เจอคือ บริษทั ใหญ่ๆ มักจะมี Assumption ว่าเรามีลูกค้าเยอะและรูจ้ กั ลูกค้าดีพออยู่แล้ว (แต่จริงๆ ลูกค้าอาจจะ
เปลีย่ นพฤติกรรมไปแล้วก็ได้) แต่ธุรกิจแบบสตาร์ทอัพมักจะมี Assumption ว่าเราไม่รจู้ กั ลูกค้าเลย จึงอยำกที่จะรูจ้ กั และเข้ำใจ
ลูกค้ำให้ได้มำกที่สุด โดยทาการทดสอบตลอดเวลา ทาให้การ Launch สินค้าบริการแต่ละครัง้ ถึงตอบโจทย์และแก้ Pain Pont
ของลูกค้าได้มากกว่าบริษทั ใหญ่ นี่จงึ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้บริษทั แบบสตาร์ทอัพเข้ามา Disrupt บริษทั ใหญ่
สิง่ ที่อยากฝากไว้ในเรื่องนี้คือ บริษัท /เรา บางทีไม่มีทางรู้หรอกว่า Users จริงๆ คิดอะไร ณ ขณะนัน้ บนสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นไป Users ต้องการอะไร บริษทั /เราจึงต้องทาการทดลองและทดสอบเยอะๆ เพื่อให้ Users เป็ นคนบอกเราว่าอะไรทีต่ อบ
โจทย์เขา อะไรเป็ นสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
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3. Data Products >> “Use Data to Create VALUE for Customers”
เราจะเอา Data มาสร้าง (Extra) Value อะไรใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าได้บา้ ง เกิดจากการเก็บข้อมูลจาก Users เยอะมาก จนสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า Users ชอบหรือสนใจสิง่ ใดเป็ นพิเศษ เพื่อทีบ่ ริษทั /เรา จะได้นาเสนอสิง่ ที่ Users สนใจ เพื่อสร้าง Engagement
เช่น amazon อยากขายของให้ได้เยอะๆ จึงสร้าง Value กับลูกค้า โดยอยากให้ลูกค้าเจอของได้ง่ายๆ สังซื
่ อ้ ของได้รวดเร็ว จึง
พัฒนาเมนู Recommendations ทุกรูปแบบ เช่นการดึงข้อมูลลูกค้าจาก Browsing History
ดังนัน้ Power ของบริษทั ในยุคนี้ คือ การเก็บ Data (เยอะๆ) + Personalize จะทาให้เกิดการ Engage มากขึน้ แต่ทงั ้ นี้ ณ Day
1 บริษทั ไม่ได้เริม่ จากการมี Data ก่อน ทีจ่ ริงแล้วทุกอย่างเริม่ ต้นจากการมีสนิ ค้าบริการทีด่ กี ่อน ซึง่ จะทาให้มี Users มาใช้เยอะๆ
จนมี Data มากพอ แล้วจึงใช้ Metrics, Insights และ Data Products มาสร้าง Value ใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการ

บทสรุป
ทุกองค์กรรู้อยู่แล้วว่า Data สาคัญ (ในยุคนี้บริษัทไหนมีขอ้ มูลเยอะ ก็จะมีศกั ยภาพทีจ่ ะแข่งขันและมีโอกาสเป็ นผู้ชนะในเกม
มากกว่าบริษทั อืน่ ) แต่การสร้างให้เกิดเป็ น Data Strategy เพื่อเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์นนั ้ ทุกคนต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า จะเก็บ
ข้อมูลอะไร เก็บจากตรงไหน แล้วข้อมูลที่ได้มานามา Add Value ให้ลูกค้าได้จริงหรือไม่ ดังนัน้ การที่ทุกคนมีความเข้าใจ และ
ตระหนักว่าพนักงานในบริษัทใน BU ต่างๆ (ไม่ใช่เฉพาะคน IT) มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Data และการนา Data ไปใช้ การเรียนรู้
วิธกี าร เครื่องมือต่างๆ และการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงเป็ น Skills ทีส่ าคัญและจาเป็ นในยุคนี้ ซึง่ ตรงกับการแชร์รงิ่ ที่
ต้องการเตรียมความพร้อมให้พนักงานก้าวสูโ่ ลกใหม่ท่ี ‘ข้อมูล’ เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่า
__________________________________________
ถอดบทเรียนจากการบรรยายของ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ดร.ต้า)
วันที่ 19 กันยายน 2562 @SET
สรุปและเรียบเรียงโดย
นุชนาถ คุณความดี
ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*ทีม่ า https://www.peerpower.co.th/blog/sme/expansion/8-metrics-growing-sme-must-know/
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