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จริง  ๆ  เรื่องการใช้ดาต้าในการทำการตลาดนั้นมีการพูดถึงกัน 
มานานพอควรแล้ว แต่ว่าการเข้าใจเรื่องนี้จริง ๆ เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา 
กันตลอดครับ เพราะมันเป็นศาสตร์ที่ความยืดหยุ่นสูงมาก 

หนงัสอืเลม่นีเ้ปน็หนงัสอืเกีย่วกบัเรือ่งดาตา้ของคนไทยทีห่าอา่น 
ได้ยากครับ เพราะเขียนเรื่องยาก ๆ ให้ง่าย ๆ ได้ดี 

เรื่องดาต้าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ดังนั้นการอธิบายเรื่องที่ 
ซับซ้อนแบบนี้ในรูปแบบของหนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์กับคนที่สนใจ 
เรื่องการพัฒนาฝีมือการทำการตลาดของตัวเองมากครับ 

เป็นอีกเล่มที่นักการตลาดควรมีติดชั้นหนังสือไว้เลยครับ 
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กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Mission to the Moon



คำนิยม

ในยุคนี้ สมัยนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด  (ผมขอย้ำว่าสำคัญที่สุด)  
ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ เรื่องของ 
การใช้ข้อมูล หรือดาต้า แต่บอกก่อนว่า ข้อมูลก็คือข้อมูลนะครับ  
มันจะไม่มีประโยชน์เลยหากเราไม่สามารถหา Insight หรือเบื้องลึก  
เบื้องหลังว่าข้อมูลบอกอะไรเราได้

หลายองค์กร หลายบริษัท มีสินค้าและบริการที่ดี แต่ยอด 
ขายก็ไม่ได้ดีตาม ก็เพราะองค์กรเหล่านั้นละเลยกับเรื่องการจัดเก็บ 
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและตัวสินค้า โดยเฉพาะการ 
ใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 

ผมเองติดตามคุณหนุ่ย  -  ณัฐพล  ตั้งแต่หนังสือเล่มก่อน  
Personalized Marketing การตลาดแบบรู้ใจ ก็ชื่นชอบในสไตล์ 
การเขียน การนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเอาไปใช้ได้จริง พอ 
มาถึงหนังสือเล่มนี้ Data-Driven Marketing การตลาดแบบฉลาด 
ใช้ดาต้า ที่นำเอาเรื่องราวของแบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จ 
จากการใช้ข้อมูลพร้อมผสมผสานไอเดียสร้างสรรค์ เลยทำให้บริษัท 
เหล่านั้นชนะใจผู้บริโภคและชนะในเกมการแข่งขัน 



เป็นหนังสือที่อ่านสนุก ได้ประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจ  
จนอะดรีนาลินของผมพลุ่งพล่านเลยทีเดียว 

ผมเองในฐานะที่ทำงานในสายการเงินการธนาคารอย่างธุรกิจ 
บัตรเครดิต บอกได้เลยครับว่า มันสนุกมากเมื่อคุณมีข้อมูล เพราะ 
มันนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันทำให้เราทำงาน 
โดยไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครคิดอย่างไร ให้ข้อมูลเป็นตัวบอก 
คำตอบที่เราค้นหาอยู่

ถ้าการเดินเรือต้องใช้เข็มทิศเพื่อให้เราไปถึงจุดหมาย ข้อมูล 
หรือดาต้า ก็คือเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจของเรา

ฐากร ปิยะพันธ์
ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
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ครั้งแรกที่ทิปได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มแรก คือ หนังสือ  
Personalized Marketing การตลาดแบบรู้ใจ  ของคุณหนุ่ย - ณัฐพล 
มว่งทำ ซึง่เปน็หนงัสอืทีข่ายดรีะดบั Bestseller จำไดว้า่รูส้กึประทบัใจ 
มาก เพราะคุณหนุ่ยสามารถหยิบยกเคสธุรกิจต่าง  ๆ  มาอธิบายการ 
ทำการตลาดแบบ Personalized ได้สนุกและเห็นภาพชัดเจน อ่าน ๆ   
ไปก็รู้สึกเพลิน ไม่เหมือนหนังสือแนววิชาการสักนิด! ตอนที่อ่านยัง 
นึกอยู่ว่า ผู้เขียนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ 

วันนี้คุณหนุ่ยมีผลงานเล่มที่ 2 คือ Data-Driven Marketing 
การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า ทิปเชื่อว่า นี่คือหนังสือ  ที่มาถูกที่  
ถูกเวลา เป็นอย่างมาก เพราะในวันนี้ ที่เราทุกคน “เข้าใจ” ว่าดาต้า  
เป็นเรื่องสำคัญ แต่ในชีวิตจริง การจะ  “ลงมือ”  ทำการตลาดแบบที่ 
เรียกว่ามีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-Driven) นั้น กลับไม่ง่าย 
เลย เพราะทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการตั้งคำถามที่ดี 
ความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของธุรกิจที่ทำ  ตลอดจนมีการเก็บและ 
วิเคราะห์ดาต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นี่ยังไม่นับเรื่องของวัฒนธรรม 
องค์กรอีกนะ > <) 



แน่นอน ถ้าเราได้ศึกษาจากคนที่ “รู้จริง” และ “มีประสบการณ ์
จริง” (เข้าขั้นโชกโชน) แบบคุณหนุ่ย ซึ่งมีทั้งประสบการณ์ตรงจาก 
การทำงานและจากการสอนนักศึกษามามากมาย ได้มาบอกแนวทาง 
อยา่งละเอยีด ตัง้แตก่ารเริม่ตน้เกบ็ดาตา้ไปจนถงึการใช ้ Tools ตา่ง ๆ  
มาเป็นตัวช่วยในการทำ Data Analytics ด้วยตัวเองแบบง่าย  ๆ... 
เส้นทางการเดินทางบนสายดาต้าของเราคงราบร่ืนง่ายดายข้ึนอีกมาก

ขอบคุณคุณหนุ่ยที่สร้างผลงานดี ๆ อีกหนึ่งเล่มไว้สำหรับวงการ 
การตลาด ทิปเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและ 
การเข้าถึง Insight ใหม่ ๆ ของผู้บริโภค วันหนึ่งเราจะสามารถพูดได้ 
อย่างภาคภูมิใจว่า “เราเป็นองค์กรที่ใช้ดาต้าในการตัดสินใจ ไม่ได้ 
ให้การตัดสินใจนำดาต้า” เหมือนที่คุณหนุ่ยได้เขียนไว้ในหนังสือ 
เล่มนี้ค่ะ : )

ทิป - มัณฑิตา จินดา
Founder and MD of Digital Tips Academy 



	 ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ดาต้าหรือข้อมูลมีท่วมท้นล้นเหลือ เป็น 
เพราะทุกอย่างสามารถเป็นดาต้าได้เสมอ เมื่อเรามีดาต้าอยู่ในมือ  
หรือรู้ว่าจะไปหาดาต้าจากที่ที่มีให้เราใช้ได้ที่ไหนแล้ว หน้าที่ต่อไปคือ  
การนำดาตา้ทีม่นีัน้ไปวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์อกมาเปน็โอกาสใหม่  ๆ  
ในการทำการตลาด เพื่อที่จะได้ผลิตเป็นสินค้าและบริการออกมา 
ให้โดนใจและรู้ใจลูกค้า จนธุรกิจประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด

ดาต้า ที่ว่าสำคัญแล้ว การรู้จักนำ ดาต้า ไปใช้จึงสำคัญยิ่งกว่า

Data-Driven Marketing การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า เล่มนี้  
เป็นผลงานเขียนของนักเขียนเจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ณัฐพล  
ม่วงทำ ที่ภายในเล่ม ผู้เขียนได้เน้นย้ำเสมอว่าการทำการตลาดใน 
ยุคสมัยนี้ ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจแบบที่เราเคยใช้กันไม่ได้ 
อีกต่อไปแล้ว แต่ต้องใช้ดาต้าแบบ Insight เป็นตัวขับเคลื่อน ธุรกิจ 
ถึงจะไปต่อได้

ภายในเล่ม ผู้อ่านจะได้พบกับตัวอย่างของแบรนด์ต่าง ๆ ที่ใช้  
ดาต้าเป็นตัวขับเคลื่อน อีกทั้งวิธีการเก็บดาต้า และยังจะได้รู้ว่ามี 
เครื่องมือใดบ้างที่ช่วยเราในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์  
และการนำไปใช้งาน ที่เมื่อผู้อ่านได้อ่านเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แล้ว  
สามารถลงมือปฏิบัติได้เลยทันที ทำได้จริงจนเห็นผลลัพธ์ที่ดี แถม 
ยังได้ Inspiration ในการลงมือทำอีกมากมายด้วย

คำนำสำนักพิมพ์



บรรณาธิการหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อผู้อ่านได้อ่านหนังสือ 
เล่มนี้แล้วจะเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจไปกับเนื้อหาภายในเล่ม  
เหมือนที่บรรณาธิการได้อ่านเมื่อครั้งยังเป็นต้นฉบับ

กรกฎาคม 2563



คำนำผู้เขียน

	 “เงนิครึง่หนึง่ทีผ่มใชก้บัการโฆษณานัน้เสยีเปลา่ แตท่ีแ่ยก่วา่นัน้ 
คือผมไม่รู้ว่าครึ่งไหน” วลีอมตะของจอห์น วานาเมเกอร์ นักธุรกิจ 
เจ้าของห้างสรรพสินค้าผู้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 19 เคย 
พูดไว้ ประโยคนี้ยังคงถูกกล่าวถึงซ้ำ  ๆ  จนถึงทุกวันนี้ เรื่องนี้ทำให้ 
ผมแปลกใจและไม่แปลกใจไปพร้อมกัน ที่ผมไม่แปลกใจคือเมื่อดู 
ในบริบทของช่วงเวลานั้นในศตวรรษที ่ 19 ที่ถูกพูดถึง ที่ชายผู้ประสบ 
ความสำเร็จคนนี้จะไม่รู้ว่างบโฆษณาหรือการตลาดส่วนไหนที่ไม่ 
ประสบความสำเร็จก็เพราะการติดตามวัดผลเก็บดาต้ายังไม่ดีเพียงพอ  
แต่ที่ผมแปลกใจอย่างมากคือ ทำไมในวันนี้ยังมีคนพูดถึงประโยคนี้ 
อยู่ ทั้งที่การติดตามวัดผลเก็บดาต้านั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและ 
สะดวกสบายขึ้นมาก

วิธีการเก็บดาต้าจากลูกค้ามาตั้งแต่แบบที่ทำได้ฟรีไม่เสียเงิน 
(แต่อาจต้องใช้การลงแรงหน่อย)  ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีล้ำ  ๆ   
จากบริษัท MarTech ที่มีทั้ง AI และ Machine มากมายคอยทำให้ 
การเก็บดาต้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

หรือถ้าคุณไม่มีดาต้าพร้อมใช้งานในวันนี้ คุณก็สามารถหา 
วิธีในการเก็บดาต้าผ่านการทดลองด้วยตัวเองได้มากมาย ไม่ว่าจะ 
เป็นการทำ  A/B Testing เพื่อดูว่าตกลงแล้วคนชอบรูปแบบไหน 
มากกว่ากัน หรือคนชอบข้อความโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแบบไหน  
คุณสามารถรู้ได้ว่าระหว่างถ้าซื้อบ้านแล้วแถมมอเตอร์ไซค์กับแจก 
ทองคำหนึ่งบาท  อะไรจะกระตุ้นให้คนอยากมาจองบ้านกับเรา 
มากกว่ากัน



หรือถ้าคุณต้องการดาต้าในทันทีก็ยังมีเครื่องมือที่จะเข้าถึง  
ดาต้าอยู่มากมาย ตั้งแต่แบบที่ฟรีอย่าง Google Trends ที่คุณ 
สามารถเข้าถึง Big Data ที่เป็นข้อมูลการค้นหาของคนทั้งโลกได้ 
แบบง่าย ๆ หรือถ้าคุณอยากดูแค่ว่าคนในจังหวัดคุณค้นหาอะไรแบบ 
เฉพาะเจาะจงก็ยังสามารถทำได้ด้วยเช่นกัน หรือถ้าคุณยอมเสียเงิน 
หน่อยก็จะมีเครื่องมืออย่าง  Social Listening ที่มีตั้งแต่หลักพัน 
ต่อเดือนไปจนถึงหลักหมื่น ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและงบประมาณ 
ของคุณว่าคุณพร้อมจ่ายแค่ไหน

ดังนั้นถ้าใครมาบอกผมว่าไม่รู้จะเริ่มต้นทำงานกับ	ดาต้าอย่างไร  
ไม่รู้ว่าจะเอาดาต้าจากไหนมาทำ Marketing เอาดาต้าจากไหนมา 
ช่วยในการคิดตัดสินใจในทางธุรกิจ ผมแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้คุณ 
ครับ

เพราะหนังสือ	 Data-Driven Marketing การตลาดแบบฉลาด 
ใช้ดาต้า  เล่มนี้เขียนกลั่นมาจากประสบการณ์และกรณีศึกษาการใช้  
ดาตา้มากมาย ตัง้แตใ่นระดบัองคก์รใหญไ่ปจนถงึในระดบัธรุกจิขนาด 
เล็ก SME ทั่วไปที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในแบบของตัวเอง

แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำเวลาไปพูดบรรยายเรื่อง  
ดาต้าหรือสอนนักศึกษาในชั้นเรียนวิชา Data-Driven Communi- 
cation ของผมคือ การทำงานกับดาต้าไม่ได้ง่ายและสำเร็จรูปเหมือน 
มาม่า และหลายครั้งจากประสบการณ์ก็พบว่าดาต้ามักจะพาเรา 
ไปไกลกว่าที่คิด หรือพลิกเราไปอีกด้านในแบบที่ไม่เคยคิดไว้ ดังนั้น 
การทำงานกับดาต้าจึงเหมือนการค่อย  ๆ  ตามรอยดาต้าไปเรื่อย  ๆ  
จนท้ายที่สุดเราจะได้เจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เราจะได้พบเจอ 
ไอเดียใหม่  ๆ แรงบันดาลใจใหม่  ๆ และเราก็ต่อยอดจากตรงนั้น 
ไปได้ไกลกว่าที่คิด เพราะยิ่งคุณใช้ดาต้ามากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่ง 
เข้าใจลูกค้ามากเท่านั้นครับ



สดุทา้ยนีเ้ราคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ ธรุกจิไหนหรอืแบรนดใ์ดทีเ่ขา้ใจ 
ลูกค้ามากที่สุด นั่นหมายถึงโอกาสที่เขาจะได้ใจจากลูกค้ามากที่สุด 
จนก่อให้เกิดกำไรมากที่สุดตามมา

ขอให้คุณสนุกกับการอ่านหนังสือ Data-Driven Marketing  
การตลาดแบบฉลาดใชด้าตา้ เลม่นี ้ ขอใหค้ณุเจอไอเดยีในการใชด้าตา้  
ในแบบของคุณ ใครที่มีเคสการใช้ดาต้าดี  ๆ  ของตัวเอง และอยาก 
แชร์ให้คนอื่นได้เอาไปต่อยอด ส่งมาหาผมได้ที่เพจการตลาดวันละ 
ตอน ผมยินดีเป็นตัวกลางที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องดาต้าให้กับคนที่ 
หลงใหลใคร่รู้เรื่องดาต้าเช่นคุณและผมครับ

 
 ณัฐพล ม่วงทำ



บทนำ

องค์กรคุณใช้
Data-Driven Decisions

หรือมี ใครบางคน
Decision-Driven Data
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คุณเคยเจอบรรยากาศแบบนี้ในที่ทำงานมั้ยครับ ผมเชื่อว่า 
คุณต้องเคยเจออย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตแน่  ๆ แต่บอกได้เลยว่า 
ถ้าใครเจอแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิต ถือว่าคุณทำบุญมาดีมาก เพราะคน 
ส่วนใหญ่มักเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำซากในชีวิตประจำวัน  หรือในการ 
ประชุมเสียเป็นส่วนใหญ่

ในรูปนี้คุณจะเห็นว่ากลุ่มคนตัวเล็ก  ๆ  จำนวนมากฝั่งซ้ายมือ 
ไม่มีคำตอบเมื่อถูกฮิปโปตัวใหญ่ทางด้านขวาเลือก Option B ทั้งที่ 
เมื่อดูบนกระดานแล้ว Option B นั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย และ 
ยิ่งดูที่ Option A ก็ดูจะเข้าท่ากว่ามากมาย แต่มนุษย์ตัวเล็ก ๆ ได้แต ่
นิ่งเงียบไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้น ได้แต่ทำสีหน้าให้นิ่งเงียบที่สุด เพราะ 
กลัวว่าจะงานเข้าถ้าไปขัดใจฮิปโปตัวใหญ่ แล้วก็ได้แต่หวังว่าฮิปโป 
ตัวนั้นจะสำนึกด้วยตัวเองได้ว่า Option A นั้นเข้าท่ากว่ามาก
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จากรูปภาพจะเห็นว่า HIPPO นั้นถูกย่อมาจากคำว่า Highest  
Paid Person’s Opinion หรือแปลเป็นไทยง่าย  ๆ  ก็คือ ผู้ยิ่งใหญ่ 
ในออฟฟิศที่มีตำแหน่งสูงนั่นเอง และบุคคลประเภทฮิปโปนี่เองที่มี 
อยูใ่นทกุองคก์ร ไมว่า่จะเลก็หรอืใหญ่ เพราะคงไมม่อีงคก์รไหนทีไ่มม่ี 
หัวหน้า ผู้บริหาร หรือเจ้าของคอยควบคุมดูแลองค์กรให้เดินหน้า  
(หรือบางครั้งก็เดินถอยหลังแล้วก็ย่ำอยู่กับที่) ใช่มั้ยครับ และเจ้า 
มนุษย์ฮิปโปนี่เองที่เวลาพูดอะไรแต่ละทีก็มักจะได้รับน้ำหนักมากกว่า 
พนักงานมนุษย์ตัวเล็ก  ๆ  เป็นประจำ หรือแม้แต่หลายครั้งพนักงาน 
เล็ก ๆ ออกความเห็นไปในทางเดียวกันก็ยังไม่สามารถต้านทานความ 
เห็นของฮิปโปตัวนี้ได้เลย

คำถามสำคัญต่อจากนี้คือ คุณเป็นมนุษย์ตัวเล็กหรือเป็น 
ฮิปโปในองค์กร ถ้าคุณเป็นมนุษย์ตัวเล็กก็คงโชคร้ายหน่อย  
เพราะต้องก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมต่อไป แต่ถ้าคุณ 
เป็นฮิปโปในองค์กร ก็ต้องถามตัวเองว่าคุณกำลังใช้ดาต้าในการ 
ตัดสินใจ หรือคุณกำลังใช้การตัดสินใจของคุณชี้นำดาต้า

ภาพนี้มาจาก  Google ที่สะท้อนถึงวิธีคิดและแนวทางการ 
ทำงานขององค์กรนี้ ซึ่งเขาต้องการสื่อสารให้คนนอกรู้ว่าสำหรับที่นี่ 
ไม่มีใครใหญ่เกินดาต้า เพราะคุณรู้มั้ยว่าแม้แต่เรื่องเล็ก  ๆ  อย่าง  
สีน้ำเงิน  ของลิงก์โฆษณา Google Ads ที่ปรากฏขึ้นหลังจากเรา 
เสิร์ชหาข้อมูลนั้นก็ผ่านการเลือกมาจากดาต้าที่ละเอียดยิบมาก  ๆ   
ด้วยการทดสอบสีน้ำเงินกว่า 41 เฉดมาแล้วว่าสีน้ำเงินเฉดไหนที่ 
ทำให้คนคลิกโฆษณามากที่สุด จนกลายเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน 
ปัจจุบันที่เราใช้กันมาโดยไม่รู้ตัว (รายละเอียดอยู่ในบทถัดไปครับ)
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และนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ที่ Google ใช้ดาต้าในการ 
ตดัสนิใจ แมแ้ตเ่รือ่งเลก็ ๆ พวกเขายงัใชด้าตา้ขนาดนี ้ กบัเรือ่งใหญ ่ๆ  
คุณไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าพวกเขาจะใช้ดาต้ามากขนาดไหน

ทีนี้ผมอยากให้คุณกลับมาถามที่ตัวเองว่าคุณได้ใช้ดาต้า 
ในการตัดสินใจแต่ละเรื่องมากน้อยแค่ไหน หรือใช้ดาต้าในการ 
ตัดสินใจบ้างมั้ย หรือลึกๆ แล้วคุณก็แอบเป็นฮิปโปเมื่อได้สิทธิ ์
ในการตัดสินใจอยู่เหมือนกัน

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น  4 ส่วน เริ่มต้นด้วยการเล่าให้ 
เห็นภาพว่าองค์กรต่าง ๆ เขาใช้ Data-Driven Opportunity เพื่อสร้าง 
โอกาสที่น่าทึ่งอย่างไรบ้าง บอกเลยว่าหลายเคสเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ 
คุณไม่รู้ว่าเขาใช้ดาต้าด้วยซ้ำ

ส่วนที่สองจะพูดถึงวิธีการเก็บดาต้าจากสิ่งรอบตัวที่คุณอาจ 
เผลอมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัว และที่สำคัญคือถ้าคุณไม่เริ่มเก็บดาต้า 
แล้วคุณจะเอาดาต้าจากไหนมาใช้งานจริงมั้ยครับ

ส่วนที่สามจะพูดถึงเรื่องการเก็บดาต้าผ่านโซเชียลมีเดีย ที่คุณ 
ไมจ่ำเปน็ตอ้งลงทนุอะไรมากมายสำหรบัเครือ่งมอื แตส่ิง่ทีค่ณุตอ้งทำ 
ก็คือใช้เวลากับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ดาต้าที่ต้องการมาให้ได ้

และส่วนที่สี่ ส่วนสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องสำคัญ นั่นก็คือถ้าคุณ 
ยังไม่มีดาต้าในวันนี้ หรือถ้ามีแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ถูกเตรียมให้ 
พร้อมใช้งานเป็นส่วนใหญ่ แล้วคุณจะเอาดาต้าจากไหนมาใช้งาน 
ผมจะแชร์เครื่องมือในการเข้าถึงดาต้าที่มีตั้งแต่ฟรีและจ่ายในราคาถูก  
(เอาเป็นว่าถูกกว่าเครื่องมือดาต้าทั่วไปแล้วกันครับ) แล้วก็ใช้งาน 
ง่ายกว่าเครื่องมืออื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับนักการตลาดเป็น 
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เหล่าเครื่องมือที่ผมใช้ทำมาหากินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ว่าได้

ถ้าคุณเป็นคนที่สนใจใคร่รู้ เรื่องดาต้าพร้อมกับอยากรู้ว่า 
จะเริ่มเก็บดาต้าได้จากที่ไหนและอย่างไร รวมถึงอยากเข้าไปลอง 
เล่นกับดาต้าเพื่อหา  Insight หรือแรงบันดาลใจใหม่  ๆ  ในการทำ 
การตลาดต่อไป เปิดอ่านบทต่อไปได้เลยครับ ทั้งหมดที่ผมรู้จาก 
ประสบการณ์การทำงานและสอนนักศึกษามาหลายปีอยู่ในหนังสือ  
Data-Driven Marketing การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า เล่มนี้แล้ว



PART

1
Data-Driven Age



เราลองมาสำรวจกันดูซิว่า ในยุคดาต้านั้นมีการใช้ดาต้ากัน 
อย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่การใช้ดาต้าที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรา 
อย่างเรื่องการเพิ่มโอกาสในการได้แฟนสักคน หรือดูว่าสุขภาพจิตเรา 
แข็งแรงดีหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แล้วก็เข้าสู่การ 
ใช้ดาต้าเพื่อช่วยในเรื่องเงิน  ๆ  ทอง  ๆ ตั้งแต่การที่โอบามาใช้ดาต้า 
เพื่อทำให้ได้รับเงินบริจาคเพิ่มขึ้นกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
แบรนด์ดังอย่าง  Adidas เอาดาต้าไปใช้ในการออกแบบรองเท้า 
อย่างไร และก็ลองทำความเข้าใจวิธีการใช้ดาต้าในแบบของ MUJI  
ที่แสนจะมินิมัลสมกับสไตล์ของแบรนด์นี้เสียจริง รวมถึงร้านกาแฟ 
ดังอย่าง Starbucks ที่อ่านแล้วคุณจะรู้ว่าจริง  ๆ  แล้วพวกเขาไม่ได้ 
อยู่ได้ด้วยกาแฟ แต่อยู่ได้ด้วยดาต้าที่มีกาแฟและอาหารเป็นตัวกลาง 
ในการนำพาดาต้าลูกค้าเข้ามาสร้างกำไรให้ธุรกิจ เมื่ออ่านส่วนที่หนึ่ง 
จบ คุณอาจจะพบไอเดียใหม่ในการเอาดาต้าไปใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจ 
ของคุณตั้งแต่ก่อนจะจบเล่มก็ได้ครับ

ถ้าอยากรู้แล้วว่าดาต้าช่วยอะไรเราได้บ้าง เชิญเปิดอ่านหน้า 
ถัดไปได้เลยครับ
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บทที่

1
Data-Driven Decisions

ทำไม Google ถึงใช้ดาต้านำดีไซน์

41 Shades of Blue
แนวทางการใช้ Data-Driven Decisions

จากเรื่องเล็กน้อย
แต่ส่งผลยิ่งใหญ่จาก Google

41 Shades of Blue Test

Google SearchGmail Ink Color

41 Bucket Split Test: 2.5% of users each got a shade for 2 weeks
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สมมติว่าคุณเป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์หนึ่งของบริษัทที่ต้องเลือกว่า 
จะใช้สีน้ำเงินเฉดไหนกับตัวหนังสือเล็ก  ๆ  ที่ใช้เป็นลิงก์โฆษณาบน 
หน้าจอที่เชื่อได้ว่าคงไม่มีมนุษย์คนไหนใส่ใจด้วยซ้ำว่า “เจ้าสีน้ำเงินนี ้
มันช่างสวยดีจัง” หรือแม้แต่กระทั่งจะคิดว่า “ทำไมถึงเลือกสีน้ำเงิน 
เฉดนี้มาใช้เป็นลิงก์โฆษณา! ช่างไร้รสนิยมเสียจริง!” ผมมั่นใจว่า 
ทั้งคุณและผมไม่เคยจำได้ด้วยซ้ำว่าเจ้าสีน้ำเงินที่เป็นสีของตัวหนังสือ 
ที่เป็นลิงก์โฆษณาของ  Google นั้นเป็นสีอะไร หรือแม้แต่น้ำเงิน 
เฉดไหนด้วยซ้ำ และที่สำคัญกว่านั้นคือหน้าที่ในการจะเลือกสีสัก 
หนึ่งสีขึ้นมาก็คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากดีไซเนอร์นั่นเอง และวิธีการ 
นำเสนองานของดีไซเนอร์ก็คงหนีไม่พ้นที่ต้องพริ้นต์กระดาษออกมา 
หลาย ๆ แผน่ หรอือาจจะแสดงผลเปน็รปูภาพบนหนา้จอใหด้ใูกลเ้คยีง 
การใช้งานจริงที่สุด เพื่อให้เห็นสีน้ำเงินเฉดต่าง  ๆ  ที่ต่างกันแทบจะ 
น้อยมากจนเชื่อได้ว่าแยกด้วยสายตาคนปกติธรรมดาไม่ออกด้วยซ้ำ

แล้วการเลือกก็คงจะจบไปที่ว่าดีไซเนอร์มีสีไหนมาแนะนำบ้าง 
จากนั้นทีมการตลาดหรือหัวหน้าโปรเจ็กต์ดังกล่าวก็แค่เลือกไปตาม 
ความพึงพอใจ หรืออาจจะมีการถกเถียงด้วยเหตุผลเล็กน้อย แต่ 
ก็คงไม่มีใครไปใส่ใจอะไรกับเรื่องเล็ก  ๆ  อย่างเฉดสีน้ำเงินของลิงก์ 
โฆษณา

แต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้อ่านต่อจากนี้นั้นต่างออกไปอย่างลิบลับ 
เพราะพวกเขาทำการทดสอบสีน้ำเงินเฉดต่าง  ๆ  มากถึง 41 เฉดที่ดู 
ด้วยตานั้นแทบแยกไม่ออก แต่ด้วยการทดสอบของพวกเขาก็ทำให้ 
รายได้ของแผนกนี้เพิ่มขึ้นทันที  200 ล้านเหรียญในปีแรก เพราะ 
นั่นคือสีน้ำเงินของลิงก์โฆษณาที่เราเห็นเมื่อเราค้นหาข้อมูลบางอย่าง 
ที่เราอยากรู้ทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำทุกวัน และบริษัทที่ทำการ 
ทดสอบเรื่องนี้ก็คือ Google นั่นเอง
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ตอนนั้นมาริสสา เมเยอร์ (หนึ่งในพนักงานตั้งต้นของ Google  
ที่ตอนหลังเธอออกไปเป็นซีอีโอของ Yahoo จนกลายเป็นข่าวใหญ่) 
เธอดูโปรเจ็กต์นี้ กับคำถามที่ดูเล็กน้อยและไม่น่าต้องเสียเวลามาก 
ขนาดนี้ กลายเป็นโปรเจ็กต์สำคัญขึ้นมา และนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำ 
ใหค้นในองคก์ร Google รูว้า่ทีน่ีย่ดึถอืเรือ่งดาตา้มากขนาดไหน ทำให ้
คำว่า Data-Driven Decisions กลายเป็นหัวใจสำคัญของ Google  
อย่างไม่มีพนักงานคนไหนในองค์กรจะปฏิเสธได้เลย

เรือ่งมอียูว่า่ ในตอนนัน้ทมีงาน Google กำลงัจะเปดิตวับรกิาร 
ใหม่ที่เป็นโฆษณาบน Gmail ที่มีหน้าตาคล้าย  ๆ ลิงก์โฆษณาที่เวลา 
เราเสิร์ชหาข้อมูลสักอย่างบน Google แล้วมันจะปรากฏลิงก์โฆษณา 
ให้เราเห็นควบคู่กับผลลัพธ์ที่แท้จริง ซึ่งใน  Gmail เองก็กำลังจะ 
มีสิ่งเดียวกัน ทางทีมงานจึงคิดได้ว่าสีของลิงก์โฆษณาทั้งสองที่นี้ 
ควรมีความต่างกัน

ซึ่งถ้าเป็นวิธีการทำงานแบบปกติที่ 99.99 เปอร์เซ็นต์ ที่ใน 
โลกเขาทำกัน หน้าที่นี้ก็จะกลายเป็นของทีมดีไซเนอร์ หรือทีมการ 
ตลาด ที่จะต้องเป็นผู้ไปเลือกมาว่าจะใช้สีน้ำเงินเฉดไหน ต่างจาก 
สีน้ำเงินเฉดเดิมของระบบโฆษณาบน  Google Search มากน้อย 
เพียงใด แล้วทุกอย่างก็จะจบลงตรงที่สีไหนสวยถูกใจหัวหน้าใหญ่ 
หรือเจ้าของโปรเจ็กต์ ก็จะกลายเป็นสีที่ถูกใช้งานไปในทันที และ 
เรื่องก็จะจบลงห้วน ๆ เท่านี้เลยครับ

แตก่บั Google องคก์รทีข่ึน้ชือ่เรือ่งการใชด้าตา้ในการตดัสนิใจ 
อย่างมาก พวกเขาเลือกที่จะให้ทีมวิศวกรทำการทดสอบสีน้ำเงิน 
ในเฉดต่าง ๆ มากถึง 41 เฉดที่ดูด้วยตาแล้วแทบไม่มีความต่าง และ 
ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่สลักสำคัญขนาดนั้นด้วยซ้ำ แต่ 
ด้วยความที่พวกเขาซีเรียสเรื่องการทดสอบทุกอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูล 
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มาตัดสินใจอย่างมาก พวกเขาเลยเลือกที่จะแบ่งกลุ่มทดสอบที่ 
เหมอืนกนัออกมา 1 เปอรเ์ซน็ต ์ เพือ่ทดลองความตา่งของเฉดสนีำ้เงนิ 
ที่เปลี่ยนไป 1 เปอร์เซ็นต์เท่า  ๆ  กัน แล้วพวกเขาก็ทำซ้ำแบบนี้ไป 
เรื่อย  ๆ  จนครบทั้ง  41 เฉดสีน้ำเงินที่มี จนท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้ 
เฉดสีน้ำเงินที่ล้ำค่ามาก ถ้าถามว่ามากขนาดไหน ก็อย่างที่บอกไป 
ก่อนหน้านี้ว่ามากถึง 200 ล้านเหรียญเลยทีเดียว

พวกเขาค้นพบว่ามีสีน้ำเงินเฉดหนึ่งที่ทำให้คนกดมายัง 
ลิงก์โฆษณามากเป็นพิเศษอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือสีน้ำเงิน 
เฉดม่วงหน่อยๆ  ที่มีอัตราการคลิกโฆษณามากกว่าสีน้ำเงินที่มี 
เฉดออกไปทางเขียว และนั่นก็หมายความว่าเมื่อผู้ใช้งาน Gmail  
คลิกที่โฆษณามากขึ้น ก็ย่อมทำให้ระบบโฆษณามีรายได้จาก 
ผู้ลงโฆษณาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หลังจากการทดสอบค้นหาเฉดสีน้ำเงินที่ว่าจนเจอ พวกเขา 
ก็เอาไปปรับใช้งานกับผู้ใช้  Gmail ทั่วโลก และนั่นก็ทำให้ระบบ 
โฆษณาของ Google มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 200 ล้านเหรียญในปีแรก  
แต่แน่นอนว่าวิธีการทำงานแบบนี้ย่อมทำให้ใครบางคนไม่พอใจ  
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้หัวหน้าทีมออกแบบเลือกที่จะลาออกไป 
หลังจากนั้นไม่นาน

จากเรื่องราวของ  41 Shades of Blue ของ  Google ใน 
ครั้งนี้บอกให้เราได้รู้ว่า แม้แต่เรื่องที่เราเคยคิดว่าเป็นแค่เรื่องของ 
วิจารณญาณส่วนบุคคลอย่างงานออกแบบดีไซน์หรือแม้แต่แค่การ 
เลือกสีนั้นสามารถใช้ดาต้าเข้ามาช่วยได้ แล้ววิธีที่ Google ทำใน 
ครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่นักการตลาดอย่างเราจะทำไม่ได้ เพราะ 
สิ่งที่พวกเขาทำก็คือการทำ Experiment ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า A/B 
Testing (การแบ่งกลุ่มที่คล้ายกันเพื่อทดสอบตัวแปรที่เราอยากรู้ว่า 
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อะไรดีกว่ากัน) เท่านั้นเอง แต่สิ่งที่สำคัญจริง  ๆ  คือพวกเขาตั้งต้น 
จากความอยากรู้ว่า สีน้ำเงินเฉดไหนกันแน่ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ และ 
ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดโปรเจ็กต์ในตำนาน ที่ชื่อ 41 Shades of Blue 
เกิดขึ้นมาใน Google จนตอนหลังถูกเรียกกันใหม่ว่า 50 Shades  
of Blue เพื่อล้อกับกระแสภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง  50 Shades of  
Gray นั่นเอง

ในบทต่อไป เราจะมาทำความรู้จักการทำ Experiment เพื่อ 
เก็บดาต้าด้วยเทคนิค  A/B Testing ให้มากขึ้นอีกนิด เพื่อที่คุณ 
จะได้เอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตได้นั่นเองครับ
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บทที่

2
หาดาต้ามาเพื่อ Driven Decisions

จากการทำ Experiment

การทำ Experiment เพื่อเก็บดาต้า
ด้วยหลักการ A/B Testing นั้นเป็นเรื่องง่าย

ที่ ใครหลายคนก็คงรู้จักกัน
แต่คำถามสำคัญคือคุณใช้วิธีนี้ ในการตัดสินใจ
ก่อนทำการตลาดครั้งสำคัญบ้างหรือเปล่า
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คุณเลือก Key Message หรือข้อความหลักที่ใช้ในสื่อโฆษณา 

ครั้งล่าสุดจากอะไร จากการคิดเองเออเองว่าประโยคนี้น่าจะโดนใจคน 

หรอืถา้ใครไดย้นิคำนีต้อ้งมสีะดดุหยดุฟงัแน่ ๆ หรอืคณุใชด้าตา้ประกอบ 

การตัดสินใจก่อนจะทุ่มงบการตลาด

หลักการของการทำ A/B Testing คือ ถ้าเราอยากรู้ว่าระหว่าง 

ข้อความ A กับ B อย่างไหนจะดีกว่ากัน สิ่งที่เราต้องทำคือแบ่งกลุ่ม 

เป้าหมายที่เหมือนกันออกมาเป็นสองกลุ่ม แล้วก็เอาสิ่งที่คุณอยากรู้ 

แบ่งให้แต่ละกลุ่มได้เห็น สัมผัส หรือมีประสบการณ์ร่วมด้วยวิธีไหน 

ก็แล้วแต่ จากนั้นก็รอดูผลลัพธ์ว่าระหว่างกลุ่ม A ที่ได้ตัวแปรแบบหนึ่ง 

กับกลุ่ม B ที่เหมือนกับกลุ่ม A แต่ได้ตัวแปรอีกแบบหนึ่ง ผลลัพธ์ของ 

กลุ่มไหนจะดีกว่ากัน

สมมติว่าผมต้องการจะทดสอบว่า ถ้าลูกค้าผมทำโครงการบ้าน 

จัดสรรแล้วเขาไม่แน่ใจว่าควรทำโปรโมชั่นแจกอะไรดี ระหว่างแอร์ ฟรี 

ค่าจดจำนอง หรือโทรศัพท์มือถือตระกูล i รุ่นใหม่ สิ่งที่เขาต้องทำคือ 

ตั้งกลุ่มเป้าหมายแบบเดียวกัน จากนั้นก็ลองเอาไอเดียทั้งสามนี้ทดลอง 

บนออนไลนแ์บบงา่ย ๆ กอ่นดว้ยโฆษณาบน Facebook กไ็ดค้รบั ใสเ่งนิ 

เข้าไปสักหน่อย แล้วก็รอดูสัก 1 - 2 สัปดาห์ พอหมดเวลาแล้วก็เอา  

ดาต้าที่ได้มาดูว่ารูปภาพไหนหรือข้อความโปรโมชั่นแบบไหนที่ทำให้ 
คนสนใจกดคลิกโฆษณาของเราเข้ามาลงทะเบียนมากกว่ากัน

หลักการ A/B Testing ไม่ได้จำกัดว่าต้องทดสอบระหว่างแค่ 

A กับ B หรือ 2 ตัวแปรในแต่ละครั้งเท่านั้น จากตัวอย่างที่ผม 

เล่ามา ก็มีถึง 3 ตัวแปรที่ถูกทดสอบเป็นอย่างน้อยแล้ว ซึ่งปกติ 

แล้วเวลาผมทำงาน ผมมักจะทำการทดสอบด้วยหลักการ  A/B  

Testing เป็นประจำ และไม่ใช่แค่ 2 - 3 ตัวแปรเท่านั้น แต่ขั้นต่ำ 

ผมมักจะทำที่ประมาณ 5 - 10 ตัวแปรครับ
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ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายพอ แต่ไม่กว้างมาก 

เกินไป จากนั้นผมก็ค่อยเอาดาต้ามาดูว่าตัวแปรไหนที่ให้ผลลัพธ์ดี 

ที่สุด แล้วถ้ามีตัวแปรที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดใกล้เคียงกัน ผมก็จะเอาสอง 

หรือสามตัวแปรนั้นมาแตกรายละเอียดแล้วทดสอบเพิ่มอีกที เช่น ถ้า 

จากเดิมผมเคยใช้คำว่า Personalization แล้วมีคนกดโฆษณาชิ้นนั้น 

เข้ามาเยอะ ผมก็จะเอาคำนั้นมาแตกตัวแปรเพิ่มอีกที ไม่ว่าจะเป็น  

Personalized Marketing และ Hyper-Personalization ครับ

และจากการทดสอบทั้งหมดนี้ก็ทำให้ผมมีดาต้ามากพอที่จะ 

ตัดสินใจทุ่มงบโฆษณาบน Facebook ไปกับข้อความและรูปภาพที่ดี 

ที่สุด โดยที่ผมไม่ต้องคิดเองเออเองว่าคนน่าจะชอบรูปภาพหรือข้อความ 

แบบไหนอีกต่อไป

ผมอยากให้คุณเอาหลักการนี้ไปใช้ให้บ่อยครั้งขึ้น เพราะนี่เป็น 

หลักการพื้นฐานที่นักการตลาดทุกคนสามารถทำด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ   

ถ้าคุณพอจะซื้อโฆษณาบน Facebook เป็น เห็นมั้ยครับว่าการเริ่มต้น 

ทำงานกบัดาตา้นัน้ไมใ่ชเ่รือ่งยากเกนิความสามารถเลย เพยีงแตต่อ้งเริม่ 

จากการตั้งโจทย์ให้เป็น แล้วก็มองดูว่ารอบตัวเรามีเครื่องมืออะไรบ้าง 

ที่สามารถช่วยให้เรามีดาต้านั้นได้ จากนั้นก็ทำเท่าที่กำลังเรามี ถ้ามี 

งบมากคุณก็มีเครื่องมือให้เล่นเยอะ แต่ถ้าคุณมีงบการตลาดน้อยหน่อย  

คุณก็แค่ต้องใส่ใจกับมันมากหน่อยเท่านั้นเอง

ผมขอเล่าจากประสบการณ์ตรงในการทำ A/B Testing ให้กับ 

ลูกค้าที่ต้องการจะทำป้ายบิลบอร์ดโฆษณา ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงเหมือน 

กับที่ใครหลายคนเจอ คือลูกค้าสั่งก็ต้องทำ ถ้าเสนอความคิดไปแล้ว 

ลูกค้าไม่ซื้อไอเดียก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำไป เพราะไม่มีดาต้าอะไรมา 

พิสูจน์
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เรื่องมีอยู่ว่า ลูกค้าคนนี้เดินเข้ามาที่ออฟฟิศบอกว่าจะทำป้าย 

บิลบอร์ดโฆษณาเพื่อเร่งการขายห้องที่ค้างอยู่ให้หมดเร็วขึ้น เขาเตรียม 

งบไว้แล้วหลายแสนบาทสำหรับค่าพิมพ์ป้ายขึ้นมา บวกกับเงินอีก 

หลายแสนบาทสำหรับค่าเช่าพื้นที่บิลบอร์ด

ราคาเดิมของคอนโดมิเนียมโครงการนี้อยู่ที่หนึ่งล้านกลาง  ๆ   

โดยประมาณ ลูกค้าคนนี้บอกผมว่าอยากให้ป้ายบิลบอร์ดโฆษณาขึ้น 

ตัวใหญ่  ๆ  ว่า  “ลด 40%” พร้อมกับคำถามมายังพวกผมว่า “พวกคุณ 

คิดว่าไง”

ในห้องประชุมตอนนั้นมีผมกับน้องเออีคนหนึ่ง  น้องคนนี้ได้ 

เสนอไอเดยีขึน้มาวา่ “แตห่นคูดิวา่ถา้ขึน้ปา้ยวา่ 980,000 นา่จะดกีวา่คะ่  

เพราะตัวเลขมันชัดเจนไม่ต้องมานั่งคำนวณอีกว่าลด 40% แล้วเหลือ 

เท่าไหร่ สมัยนี้ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายไว้ก่อนค่ะ”

คำพูดฟังดูมีเหตุผล แต่ทางลูกค้าท่านเดิมหันหน้ามาถามผมว่า 

“แลว้คณุคดิวา่อยา่งไร ระหวา่ง ลด 40% กบั 980,000 คณุวา่ขอ้ความ 

ไหนเมื่ออยู่บนบิลบอร์ดแล้วจะทำให้คนสนใจมากกว่ากัน”

ในฐานะที่ปรึกษา ผมก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยตามใคร เพราะ 

ผมเองก็มีความคิดของผมที่เชื่อว่าดีไม่แพ้กัน ผมก็เลยพูดออกไปว่า  

“แต่ผมคิดว่า คำว่า  ต่ำกว่าล้าน  ฟังดูกระชับและเข้าใจง่ายกว่า เป็น 

ภาษาชาวบ้านที่แค่อ่านแวบเดียวก็เข้าใจได้ว่าคอนโดมิเนียมนี้ราคา 

ไม่แพงแล้วครับ” ผมยังไม่หยุดแค่นั้น ยังมีการให้เหตุผลเสริมอีกด้วย 

ว่า “ที่สำคัญสมัยนี้คอนโดมิเนียมราคาต่ำกว่าล้านในกรุงเทพฯที่เป็น 

ห้องใหม่จะมีเหลือสักกี่แห่ง ประโยคนี้แหละครับดีที่สุดแล้ว ผมมั่นใจ!”
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กลายเป็นว่าสามคนในห้องประชุมมีความเห็นไม่ตรงกัน ทาง 

ลูกค้าก็ดูไม่มั่นใจ ส่วนทางน้องเออีก็เหมือนจะพยายามเห็นด้วยกับ 

ลูกค้าเพื่อให้งานจบ  ๆ ไป ผมเลยเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าไป 

นั่นก็คือเอาไอเดียของทั้งสามคนมาทดสอบด้วยการยิงโฆษณาบน 

ออนไลน์ก่อน ด้วยการใช้รูปภาพเดียวกัน  แต่ต่างกันแค่ข้อความ  

จากนั้นก็ดูว่าข้อความใครมีคนกดเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอดูคอนโด- 

มิเนียมมากที่สุดในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก็จะเลือกใช้ข้อความนั้นมา 

ทำเป็นป้ายบิลบอร์ดโฆษณาราคาครึ่งล้าน

ผ่านไป 2 สัปดาห์ ผลที่ได้ดาต้ามาเพื่อใช้ตัดสินใจ เรา 

คน้พบวา่มหีนึง่ขอ้ความทีไ่ดผ้ลลพัธท์ีด่กีวา่อกีสองขอ้ความทีเ่หลอื 

เกือบเท่าตัว และจากนั้นลูกค้าผมคนนั้นก็ไม่มีคำถามคาใจหรือ 

ข้อสงสัยใดๆ  อีก เพราะมีดาต้าที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้าแล้วว่าตกลง 

ข้อความไหนที่ทำให้คนสนใจมากกว่ากัน

แนน่อนวา่การทดสอบบนออนไลนใ์นชว่งเวลาจำกดัแค ่ 2 สปัดาห ์ 

กับงบประมาณไม่กี่พัน ไม่อาจเป็นตัวแทนของคนทั้งหมดได้ แต่การ 

ทดสอบครั้งนั้นเราก็ใช้วิธีที่เสมือนจริงที่สุด ด้วยการเลือกโลเกชั่นของ 

คนที่จะเห็นโฆษณานั้นอยู่ตรงบริเวณของป้ายโฆษณาที่ลูกค้าเราจะขึ้น 

เท่านั้น ด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีทั้งเงินและเวลาที่จำกัด บวกกับ  

ดาต้าที่เราได้ ก็ทำให้เราไม่ต้องตัดสินใจโดยใช้แค่สัญชาตญาณอีก 

ต่อไปแล้วครับ

ในบทต่อไป ผมจะเล่าวิธีการใช้ดาต้าจากรูปภาพที่น่าสนใจ  

แถมยังใกล้ตัวเรามาก ๆ อีกเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือเรื่องความรักครับ เพราะ 

จากดาต้าบอกให้รู้ว่ารูปโปรไฟล์แบบไหนที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้แฟน 

มากขึ้น (แตถ่า้มีแฟนแล้วก็ไม่ควรเสี่ยง เพราะอาจจะไม่เหลือใครสักคน 

เลยก็ได้)
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ป.ล. คุณอาจมีคำถามค้างคาในใจว่า แล้วตกลงว่าข้อความไหน 

ที่ดีที่สุดจากการทดสอบจนเอาไปทำเป็นบิลบอร์ด จากดาต้าบอกให้รู้ว่า 

ข้อความที่คนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือ ต่ำกว่าล้าน นั่นเองครับ :)


