DATA & VISUALIZATION
FOR MICE BUSINESS
8 มีนาคม 2565 l 9.00 – 16.00 น.

ข้อมูลสาคัญอย่างไร?
ในโลกของธุรกิจที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูล (Data)
ในการวิเคราะห์เพื่อดาเนินธุรกิจ ข้อมูลใหม่ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วันจึงเป็นสิ่งที่ผู้
ประกอบธุรกิจควรให้ความสาคัญ เพราะการ
น าข้ อ มู ล ไปใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจ

ประเภทของ Data

1

First-Party Data หรือ ข้อมูลมือหนึ่ง เป็นข้อมูลที่เราหรือบริษัทของเราเก็บข้อมูลเอง เป็นข้อมูล
ที่เราสามารถจัดการได้เอง ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลอาจจะมาจากเครื่องมือต่าง ๆ ที่บริษัทใช้ เช่น
• ข้อมูลที่ได้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ (Website)
• ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ อย่าง Google Analytics
• ข้อมูลการรับบริการต่าง ๆ ของลูกค้าบนระบบ CRM
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Second-Party Data หรือ ข้อมูลมือสอง เป็นข้อมูลที่เราไม่ได้เก็บเอง แต่เป็นข้อมูลที่เราได้มา
จากการที่บริษัทอื่น หรือคู่ค้าทางธุรกิจ (Partner) เก็บมาให้ ครอบคลุมไปถึงการซื้อข้อมูลจากคู่
ค้าทางธุรกิจมาใช้ด้วยเช่นกัน
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Third-Party Data เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เราสามารถค้นหาได้เอง หรือ
ข้อมูลที่ซื้อมาจากบริษัทที่เปิดให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งคู่แข่งของเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านี้ได้เช่นกัน และข้อควรระวังที่สาคัญ คือ เราต้องใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการ
ใช้ข้อมูลปลอม

การใช้ Data และ AI Technology ในการทาธุรกิจ
เราสามารถหาข้อมูลเพื่อดาเนินงานจากที่ไหนได้บ้าง? ยกตัวอย่าง ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อจัด Event
PRE-EVENT
1. ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แนวโน้มการทาธุรกิจในปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภค รูปแบบ
กิจกรรมที่เคยเกิดขึ้น เป็นต้น
2. Concept detail ของ Event ก่อนจัดงาน มีสิ่งที่เราควรรู้เพื่อง่ายต่อการออกแบบกิจกรรม ได้แก่
• Target กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เข้าร่วมงาน คือใคร
• Positioning วางตาแหน่งให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรูปแบบ ดังนี้
o Emotional การสร้างให้เกิดอารมณ์ร่วมกับงาน
o Functional การทาให้รู้สึกถึงความคุ้มค่าจากสิ่งที่ได้รับ
o Differentiation การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
• Timing เลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับการจัดงาน
• Place เลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสม มีการบริหารพื้นที่
• Benefit สิ่งที่ลูกค้าอยากได้จากการจัดงาน เช่น เพิ่มยอดขาย การสร้าง Brand awareness การสร้างฐานลูกค้า
เป็นต้น
• Budget งบประมาณในการจัดงาน
• Strategy วางแผนกลยุทธ์ให้ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รวมถึงแผนสารองอย่างน้อย 1 - 2 แผน
3. การประชาสัมพันธ์
1. สร้างสื่อให้มี Storytelling ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. สร้าง Privilege ให้กับกลุ่มคนที่เข้าร่วมงาน เช่น บัตร Early-bird, Pre-sale, Regular, VIP เป็นต้น
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์แบบ Face-to-face เป็นต้น

DURING EVENT
1. การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เช่น ข้อมูลจากการลงทะเบียน การทา AI recognition ต่าง ๆ
2. ระหว่างการเข้าร่วมงาน เช่น ข้อมูลจาก AI crowd counting ที่ช่วยให้รู้ว่าบริเวณใดของงานมีผู้เข้าร่วมหนาแน่นมาก
น้อยเพียงใด
3. ก่อนจบงาน เช่น ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ

POST EVENT
เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผลการจัดงานผ่านการทา Data Visualization ได้ และนา Insight
ที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนงานครั้งต่อไป

Data Visualization คืออะไร
เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลดิบ (Raw data) ให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ (Information) โดยผ่านการ
สร้างภาพข้อมูล (Data visualization) และนามาใช้ประโยชน์โดยการแสดงผ่านแผนภาพข้อมูล
(Dashboard) หรือการใช้ข้อมูล เล่าเรื่อง (Storytelling) ทั้งนี้ Data visualization จะไม่สมบูรณ์
หากขาดการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (Data insight) ไปใช้ประโยชน์

การสร้าง Data Visualization
1. Question เราต้องตั้งคาถามว่าเราต้องการรู้อะไร เช่น อยากรู้ว่าสินค้าอะไรขายดีที่สุด ในมุมของการทา Data
visualization นั้นก็จะออกมาในรูปแบบของการสร้างกราฟเพื่อแสดงยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด
2. Audience คนที่จะนาข้อมูลจาก Data visualization ไปใช้นั้นเป็นใคร เพราะความสนใจ และความเข้าใจของแต่
ละกลุ่มบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น ผู้บริหารจะนาข้อมูลที่ละเอียดไปใช้ในการออกแบบกลยุทธ์ ในขณะที่
ระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร หรื อ พนั ก งานขาย อาจจะต้ อ งการเพี ย งข้ อ มู ล คร่ า ว ๆ ที่ ส ามารถไปค านวณค่ า
Commission ได้ เป็นต้น
3. Data Size ข้อมูลที่เรามี มีจานวนมากขนาดไหน เพราะมีผลต่อแผนภาพที่เราจะสร้าง
4. Date Type ข้อมูลที่เรามีเป็นประเภทอะไรบ้าง เช่น
• Numerical ช้อมูลประเภทตัวเลข สามารถใช้คานวณได้ เช่น อายุ ส่วนสูง
• Categorical ข้อมูลประเภทข้อความ เชิงหมวดหมู่ เช่น เพศ จังหวัด
• Numerical → Categorical การทาให้ข้อมูลประเภทตัวเลขเป็นข้อมูลประเภทหมวดหมู่ เช่น อายุเป็น
ข้อมูลประเภทตัวเลข เช่น อายุ 25 26 27 28 29 30 เมื่อทาให้เป็นข้อมูลประเภทหมวดหมู่ จะเป็น อายุ 25 30 เป็นต้น
5. Visualization Graph เราจะใช้กราฟแบบใดในการสร้างแผนภาพข้อมูล กราฟนั้นมีหลากหลายประเภท การ
เลือกใช้กราฟให้ตรงกับประเภทของข้อมูลและจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล จะช่วยให้ผู้อ่านกราฟวิเคราะห์ และได้
Insight จากข้อมูลได้ง่ายขึ้น

สรุป
การทา Data visualization เป็นจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนและยุ่งยาก โดยการนาข้อมูลมาทาเป็นแผนภาพที่เข้าใจ
ง่ายบน Dashboard หรือ Report ช่วยให้คนที่ต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานถึงระดับ
บริหาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูล มองเห็นความแตกต่าง และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลเชิง
ลึกที่ได้จากแผนภาพดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้ข้อมูลตัดสินใจทางธุรกิจได้ถูกต้องและแม่นยามากกว่าเดิม

