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สรปุประเดน็จากงาน Sharing หวัขอ้ “Making Impact with Data” 
 
Highlight: เราทุกคนรบัรู้ว่า Data ส าคญัมากขึ้นเรื่อยๆ 
แต่ความสามารถในการน า Data ที่เรามอียู่ไปท าอะไรได้
บา้ง และ Data เหล่านัน้จะช่วยใหก้ารท างาน การวางแผน
งานของเราดขีึน้หรอืขายของมากขึน้ได้อย่างไร (ทุกวนันี้
เรานัง่ทับ Data ไว้เฉยๆ ซึง่ก็เปรียบเหมือน Data เป็น
กระดาษเปล่าๆ แต่ถา้เรารูว้่ากระดาษเปล่าๆ กม็ปีระโยชน์
ได้ ถ้ารู้วิธีการพบัให้เป็นถุง เราก็จะได้ถุงกระดาษไปใส่
กลว้ยทอด ซึง่มปีระโยชน์ขึ้นมาทนัท)ี  
 

 
ประเดน็ทีน่่าสนใจจากการ Sharing คอื วธิกีารน าเอา Data ไปใชง้านโดยการใช ้Metrics, Insights และ Data Products ซึง่ท า
ให้เรามีความเข้าใจและตระหนักรู้ว่า ควรจะต้องเริ่มเรียนรู้มากขึน้เพื่อสร้างให้เกดิ Data Culture ในองค์กร/หน่วยงานที่เรา
ท างานอยู่ 
 
เวลาในการอ่าน   5 นาท ี
……………………………….. 
Google, YouTube, Facebook เป็นบรษิัททีม่ขีอ้มูลของผูใ้ชง้านเป็นระดบัพนัล้านคน ซึ่งบรษิัทเหล่านี้เรยีนรู้พฤติกรรมการใช้
งานของเราจากการเกบ็ Data ทีเ่ราไปใชง้าน (ทิง้ร่องรอยไว)้ เช่น การหาขอ้มลูต่างๆ กบั Google การดู Clip VDO รวมถงึการ
กด Like, กด share และ comment ใน Facebook เป็นต้น เมื่อบรษิัทเหล่านี้รู้ว่าเราสนใจอะไร ชอบอะไร กจ็ะน าเสนอข้อมูล
เหล่านัน้มาใหเ้รามากเป็นพเิศษ ซึง่บางครัง้ผูใ้ชง้านมกัจะคดิว่า เราไดร้บัความสะดวกสบาย ไดเ้ป็นคนส าคญัมากขึน้ แต่แทจ้รงิ
แลว้บรษิทัเหล่านี้ต่างหากทีไ่ดข้อ้มลูของผูใ้ช ้แลว้น าไปวเิคราะหเ์พื่อหาว่าจะน าเสนอสนิคา้บรกิาร หรอืขายของกบัเรามากขึน้ได้
อย่างไรต่างหาก 

 
นัน่จงึเป็นทีม่าว่า “ท ำไมข้อมูลถึงส ำคญัมำกขึน้” ซึง่ Key ส าคญัของ Topic ในวนันี้คอื 3 Level ในการน าเอาขอ้มูลไปใชง้าน
ไดแ้ก่ 
1. Metrics: ยอดใชง้าน ยอดซือ้ขาย/ ยอดกลบัมาซือ้ซ ้าหรอืใชซ้ ้า           (เป็นขอ้มลูอดตี ทีเ่กดิขึน้แลว้)  
2. Insights: พยายามเขา้ใจ Users อย่างลกึซึง้           (น าขอ้มลูหรอื Pattern ของ users มาพยากรณ์) 
3. Data Products: Take action โดยการสรา้ง Value ใหม่ๆ ใหก้บัลกูคา้              (พฒันาของขึน้มา) 
 
1. Metrics >> “If you can’t measure it, You can’t improve it” 
เป็นตวัเลขต่างๆ ทีเ่รายอ้นกลบัมาดูไดว้่าสิง่ทีเ่ราท าไป work หรอืไม่อย่างไร เป็นขอ้มูลจากในอดตี ทีต่้องบอกว่าวดัผลอย่างไร 
คนใช ้Data ตอ้งเขา้ใจ Business ดว้ยว่าจรงิๆ แลว้ลกูคา้ตอ้งการอะไร  
 

ขัน้แรกของการใชข้อ้มลูนัน้ เราต้องตอบใหไ้ดก้่อนว่า เรำมี Metrics หรือยงั เรำมีตวัวดัผลท่ีดีหรือยงั ซึง่เป็น Foundation ที่
ส าคญัมากๆ เพราะเป็นสิง่ทีจ่ะน ามาใชเ้พื่อหาโอกาส และบอกถงึความเสีย่งของธุรกจิ (แต่ปัจจุบนั บรษิทัส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยยงัท าเรื่อง Metrics ไดไ้ม่ดมีากนกั) 
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เช่น หากเรารูว้่าการเดนิใหไ้ดว้นัละ 10,000 กา้ว จะดต่ีอสุขภาพ แต่ถ้าเราไม่มกีารเกบ็ขอ้มลูว่าแต่ละวนัเดนิไดก้ีก่า้ว เรากจ็ะไม่
มทีางรูเ้ลยว่าเดนิน้อยไปหรอืเดนิมากกว่า 10,000 กา้วอยู่แลว้ แต่ถ้ามเีครื่องมอืเช่น Fitness Tracker มาเกบ็ขอ้มูล กส็ามารถรู้
ไดว้่าแต่ละวนัเดนิไดก้ีก่า้ว เป็นตน้  
 

ทัง้นี้ แต่ละบรษิัท/หน่วยงานควร Focus ไปที่ Key Metrics ส าคญัๆ (3-5 ตวั) ซึ่งเราสามารถ Track Metrics ได้ผ่านเครื่องมอื 
Analytics ต่างๆ ที่เก็บข้อมูลและวดัผลได้ เช่น Google Analytics, Behavior Analytics, e-Mail Marketing Analytics เป็นต้น* 
ซึง่ทุกบรษิทัหากจะท าเรื่อง Data กนัอย่างจรงิจงั ต้องเน้นทีเ่รื่องของ Metrics ก่อนจะไปพูดถงึเรื่อง AI. ต้องน า Metrics มาใช้
แลว้ Track ใหไ้ดว้่า Priority ของบรษิทั/หน่วยงานคอือะไร   
 
2. Insights >> “Truly Understand Your Customers” 
คอืเรื่องทีเ่ราอยากจะเขา้ใจ Users ในเชงิลกึ อยากรูว้่าเขาม ีPattern แบบไหน อนัดบัแรกทีทุ่กบรษิทัอยากรูค้อื เรื่อง Customer 
Analytics ถา้เราสามารถอ่านใจ (เดา) ลกูคา้ได ้เรากจ็ะ Take Action ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
เช่น กรณี Users เขา้มาใชง้าน Streaming ในหนึ่งสปัดาห ์7-10 ครัง้ ต่อมาลดเหลอื 5 ครัง้ แลว้มแีนวโน้มจะลดลงต่อเนื่อง ซึง่
ท าใหเ้ราพอเดาไดอ้กีว่าต่อไปอาจจะไม่เขา้มาใชง้านเลย  
ค าถามคอื เราควรท าอย่างไรกบัเคสแบบนี้ไดบ้า้ง...เราอาจจะ Take action โดยการส่ง Notification ไปหา หรอืในกรณีเป็น e-
Commerce เราอาจสง่ Promo. ไปให ้เพื่อดงึลกูคา้ใหก้ลบัมาใชเ้ราอกีครัง้ เป็นตน้ 
 

ทนัททีี่เราเดาพฤติกรรมลูกค้าได้ (อย่างรวดเรว็ และแม่นย า) เรากจ็ะ Take action บางอย่างได้เรว็กว่าคนอื่นๆ สร้างความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
อกีหนึ่งเรื่องทีทุ่กบรษิทัอยากท าใหไ้ดค้อื เดาใหไ้ดว้่า Target เราคอืใครกนัแน่ ใครน่าจะซือ้สนิคา้บรกิารของเรา และใครไม่ใช่ 
เพราะถา้รูก้ลุ่มเป้าหมาย เราก ็Take Action กบัเขาไดถู้กตอ้ง 
 

พฤตกิรรมคน จรงิๆ ไม่ใช่ไม่ชอบโฆษณา (แต่จะชอบเฉพาะสิง่ทีก่ าลงัสนใจมากกว่า) เช่น หากเราก าลงัสนใจรองเทา้วิง่อยู่ หาก
มโีฆษณาเขา้มาว่าก าลงัลดราคา หรอืมรีองเทา้ออกใหม่ทีจ่ะช่วยใหว้ิง่เรว็ขึน้..ถามว่า คนทีส่นใจจะกดเขา้ไปดมูัย้ ค าตอบคอืสว่น
ใหญ่เขา้ไปดู ดงันัน้ การทีบ่รษิัทมขีอ้มลูในมอื (เยอะๆ) ซึง่เทยีบกบัทีบ่รษิทัอื่นๆ ยงัไม่ม ีจะท าใหเ้ราไดเ้ปรยีบแลว้ชนะคนอื่นๆ 
อย่างไร ตวัอย่างเคส amazon Prime ทีใ่ชพ้ลงัของ Data ท าให ้amazon ยงัคงเป็นตวัจรงิดา้นคา้ปลกีออนไลน์ของโลก 
 

อีกเครื่องมือหนึ่งที่บริษัทมักท าคือ A/B Testing (เทคนิคหรือวิธีการทดสอบของ 2 Version เช่นแคมเปญหรือการออกแบบ 
Landing Page ไปหาผูร้บัโดยการสุ่ม และใชผ้ลจากการวเิคราะหท์างสถติมิาก าหนดแคมเปญทีด่ทีสีุดเพือ่เพิม่อตัราการเปิดหรอื
คลกิภายในแคมเปญ) โดย Key ของการท า A/B Testing คอืการฟัง Users ของเรา เมื่อเกดิความไม่แน่ใจ และพสิจูน์ว่าเราหรอื
บอสของเราไม่ไดม้โนไปเอง  
 

กรณีศกึษาทีม่กัเจอคอื บรษิทัใหญ่ๆ มกัจะม ีAssumption ว่าเรามลีูกคา้เยอะและรูจ้กัลูกคา้ดพีออยู่แลว้ (แต่จรงิๆ ลูกคา้อาจจะ
เปลีย่นพฤตกิรรมไปแลว้กไ็ด)้ แต่ธุรกจิแบบสตารท์อพัมกัจะม ีAssumption ว่าเราไม่รูจ้กัลกูคา้เลย จงึอยำกท่ีจะรูจ้กัและเข้ำใจ
ลูกค้ำให้ได้มำกท่ีสุด โดยท าการทดสอบตลอดเวลา ท าใหก้าร Launch สนิคา้บรกิารแต่ละครัง้ถงึตอบโจทยแ์ละแก ้Pain Pont 
ของลกูคา้ไดม้ากกว่าบรษิทัใหญ่ นี่จงึเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหบ้รษิทัแบบสตารท์อพัเขา้มา Disrupt บรษิทัใหญ่ 
 

สิง่ที่อยากฝากไว้ในเรื่องนี้คือ บริษัท/เรา บางทีไม่มีทางรู้หรอกว่า Users จริงๆ คิดอะไร ณ ขณะนัน้ บนสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นไป Users ตอ้งการอะไร บรษิทั/เราจงึตอ้งท าการทดลองและทดสอบเยอะๆ  เพื่อให ้Users เป็นคนบอกเราว่าอะไรทีต่อบ
โจทยเ์ขา อะไรเป็นสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ   
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3. Data Products >> “Use Data to Create VALUE for Customers” 
เราจะเอา Data มาสรา้ง (Extra) Value อะไรใหม่ๆ ใหก้บัลูกคา้ไดบ้า้ง เกดิจากการเกบ็ขอ้มูลจาก Users เยอะมาก จนสามารถ
วเิคราะหไ์ดว้่า Users ชอบหรอืสนใจสิง่ใดเป็นพเิศษ เพื่อทีบ่รษิทั/เรา จะไดน้ าเสนอสิง่ที ่Users สนใจ เพื่อสรา้ง Engagement
เช่น amazon อยากขายของใหไ้ดเ้ยอะๆ จงึสรา้ง Value กบัลูกคา้ โดยอยากใหลู้กคา้เจอของไดง้่ายๆ สัง่ซือ้ของไดร้วดเรว็ จงึ
พฒันาเมนู Recommendations ทุกรปูแบบ เช่นการดงึขอ้มลูลกูคา้จาก Browsing History 
 

ดงันัน้ Power ของบรษิทัในยุคนี้ คอื การเกบ็ Data (เยอะๆ) + Personalize จะท าใหเ้กดิการ Engage มากขึน้ แต่ทัง้นี้ ณ Day 
1 บรษิทัไม่ไดเ้ริม่จากการม ีData ก่อน ทีจ่รงิแลว้ทุกอย่างเริม่ตน้จากการมสีนิคา้บรกิารทีด่กี่อน ซึง่จะท าใหม้ ีUsers มาใชเ้ยอะๆ 
จนม ีData มากพอ แลว้จงึใช ้Metrics, Insights และ Data Products มาสรา้ง Value ใหม่ๆ ทีเ่ป็นทีต่อ้งการ  
 

 
 
 
บทสรปุ 
ทุกองค์กรรู้อยู่แล้วว่า Data ส าคญั (ในยุคนี้บรษิัทไหนมขีอ้มูลเยอะ กจ็ะมศีกัยภาพทีจ่ะแข่งขนัและมโีอกาสเป็นผู้ชนะในเกม
มากกว่าบรษิทัอืน่) แต่การสรา้งใหเ้กดิเป็น Data Strategy เพื่อเอาขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์นัน้ ทุกคนตอ้งเขา้ใจใหต้รงกนัว่า จะเกบ็
ขอ้มูลอะไร เกบ็จากตรงไหน แล้วขอ้มูลที่ได้มาน ามา Add Value ให้ลูกค้าได้จรงิหรอืไม่ ดงันัน้การที่ทุกคนมคีวามเขา้ใจ และ
ตระหนักว่าพนักงานในบรษิัทใน BU ต่างๆ (ไม่ใช่เฉพาะคน IT) มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั Data และการน า Data ไปใช้ การเรยีนรู้
วธิกีาร เครื่องมอืต่างๆ และการพฒันาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มูล จงึเป็น Skills ทีส่ าคญัและจ าเป็นในยุคนี้ ซึง่ตรงกบัการแชรร์ิง่ที่
ตอ้งการเตรยีมความพรอ้มใหพ้นกังานกา้วสูโ่ลกใหม่ที ่‘ข้อมูล’ เป็นทรพัยากรทีม่คี่า  
 
__________________________________________ 
ถอดบทเรยีนจากการบรรยายของ ดร.วโิรจน์ จริพฒันกุล (ดร.ตา้) 
วนัที ่19 กนัยายน 2562 @SET 
 
สรุปและเรยีบเรยีงโดย 
นุชนาถ คุณความด ี
ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
*ทีม่า https://www.peerpower.co.th/blog/sme/expansion/8-metrics-growing-sme-must-know/ 
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