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ธุรกิจในปัจจุบัน เรามีขอ้ มูลลูกค้ามากมายจากหลายแหล่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักถึง

ประโยชน์มากมายที่จะได้รับจากข้อมูลนี้ แต่หลายองค์กรประสบความยุง่ ยากในการเปลี่ยนข้อมูลนี้ให้เป็ นข้อมูลเชิงลึกที่นำ� ไปปฎิบตั ิได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ดี กลยุทธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าที่มีประสิ ทธิภาพสามารถน�ำไปสู่การเติบโตของธุรกิจระดับแนวหน้า
การลดต้นทุนที่ไม่จำ� เป็ น และการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อช่วยให้องค์กรค้นหาและใช้ขอ้ มูลเชิงลึกให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
เราได้ระบุสี่ข้ นั ตอนของความสามารถขององค์กรและกลยุทธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ทุกวัน ผูบ้ ริ โภคและองค์กรสร้างข้อมูลจ�ำนวนถึง 2.5 ควินทิลเลียนไบต์ อันที่จริ ง
90 เปอร์เซนต์ของข้อมูลในโลกของเราในวันนี้ถกู สร้างขึ้นมาเมื่อสองปี ที่แล้ว1
ข้อมูลมีอยูท่ ุกที่: เซ็นเซอร์ที่ใช้รวบรวมข้อมูลสภาพอากาศ โพสต์บนไซต์สื่อสังคม
ออนไลน์ ภาพดิจิตลั และวิดีโอที่โพสต์ออนไลน์ ข้อมูล ณ จุดขาย (POS) บันทึก
ธุรกรรมการซื้อออนไลน์ เนื้อหาอีเมล และสัญญาณ GPS โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วย
อุปกรณ์ที่เปิ ดใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริ การที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในราคา
ที่เป็ นเจ้าของได้ ท�ำให้โลกของเราเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อปกติไปสู่ การเชื่อมต่อ
ที่รวดเร็ ว ส่ งผลให้เราสร้างและมีขอ้ มูลของลูกค้ามากกว่าแต่ก่อนในเวลาที่รวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น2
ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารธุรกิจส่ วนใหญ่เข้าใจถึงคุณค่าของการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ลูกค้า อย่างไรก็ดี หลายองค์กรประสบปั ญหาการค้นหาและใช้ขอ้ มูลเชิงลึกที่ได้จาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้เพื่อน�ำไปใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างอัจฉริ ยะ
เกี่ยวข้องและในเชิงรุ ก และไม่แน่ใจว่าจะใช้ขอ้ มูลลูกค้าให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด

เพื่อการตัดสิ นใจภายใต้ขอ้ มูลเชิงลึกที่นำ� ไปสู่ การเติบโตของยอดขายได้อย่างไร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจต้องใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์เชิงสถิติและ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ โมเดลเชิงอธิบายและการคาดคะเน ตลอดจนการจัดการ
ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง เพื่อน�ำไปสู่ การตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาดในสภาพแวดล้อม
ธุรกิจที่ซบั ซ้อนในปัจจุบนั 3
จากมุมมองของ IBM Institute for Business Value เราสัง่ สมความเชี่ยวชาญผ่าน
ประสบการณ์ทำ� งานนานหลายปี ในการวิจยั เชิงปริ มาณและกรณี ศึกษา เพื่อน�ำเสนอ
มุมมองเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าที่มีประสิ ทธิภาพ องค์กรสามารถใช้
กลยุทธ์น้ ีเป็ นเครื่ องมือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็ นกลไกผลักดัน
การเติบโตของยอดขาย
จากมุมมองนี้ เราได้กำ� หนดกรอบแนวคิดที่ประกอบด้วยความสามารถขององค์กร
ที่แบ่งออกเป็ นสี่ ข้นั ตอน ที่ดำ� เนินควบคู่ไปกับกลยุทธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าสี่ แบบ
(ดูที่แถบด้านข้าง: การส�ำรวจขั้นตอนในกรอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล)

2 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิเคราะห์ ลกู ค้ า

การส�ำรวจขัน้ ตอนของกรอบการวิ เคราะห์ข้อมูล
การสร้างเส้นทางสูก่ ารเติบโตผ่านกรอบการท�ำงาน บริษทั ต้องส�ำรวจขัน้ ตอน
ทีแ่ ตกต่างกัน (ดูภาพที่ 1) ประสบการณ์สอนเราว่า โดยทัวไป
่ ผูน้ �ำและผูค้ ดิ ค้น
นวัตกรรมเข้าใจว่าพวกเขาควรเลือก “กัดสิง่ ทีเ่ คีย้ วได้เท่านัน้ ”
จากต�ำแหน่งเริม่ ต้นในช่องสีเ่ หลีย่ มซ้ายล่าง (1) องค์กรส่วนใหญ่เลือกขับเคลือ่ น
การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธ์และการเปลีย่ นแปลงองค์กร ด้วยการก้าวไปสูช่ อ่ ง
สีเ่ หลีย่ มขวาล่าง (2) หรือช่องสีเ่ หลีย่ มซ้ายบน (3) เราไม่พบว่ามีบริษทั ใดทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญทัง้ ในแง่ของความสามารถและกลยุทธ์การวิเคราะห์ทป่ี ระสบ
ความส�ำเร็จทีย่ า้ ยจากช่องสีเ่ หลีย่ มซ้ายล่าง (1) ไปยังช่องสีเ่ หลีย่ มขวาบน (4)
เห็นได้ชดั ว่า ความซับซ้อนและการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมทีจ่ �ำเป็ นเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ ง
อาศัยปจั จัยหลายอย่างมากมาย

มีการใช้ขอ้ มูลภายในและภายนอกรวมกัน

ความสามารถในการเปลี่ยนจาก
การรับมือไปสู่การคาดการณ์

กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
e
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การตอบกลับข้อมูล

d

(การเปลีย่ นแปลงข้อมูลภายนอก
และภายใน)

a

ความสามารถในการค้นหาข้อมูล
เชิ งลึกจากการส�ำรวจข้อมูล

ข้อมูล
การลดต้นทุน

ข้อมูลตามต้องการ

(การรวมห่วงโซ่ความต้องการ)
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ความสามารถในการประยุกต์ใช้
โมเดลธุรกิ จที่สร้างมูลค่าเพิ่ ม
อย่างรวดเร็ว

f

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
(ข้ามห่วงโซ่คณ
ุ ค่า)

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภายในและข้ามห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

(ประสิ ทธิ ภาพการด�ำเนิ นงาน)

1
การผลักดันการใช้ขอ้ มูลภายใน

ในภาพที่ 1 กลยุทธ์การลดต้นทุนถูกจ�ำแนกโดยลูกศร a และ b บริษทั ชัน้ น�ำ
พยายามย้ายจากกรอบช่องสีเ่ หลีย่ มหนึ่งโดยปรับปรุงประสิทธิภาพตามทีจ่ �ำแนก
โดยลูกศร c และ d จากนัน้ บริษทั ต้องก�ำหนดว่าจะ “อยู”่ ทีจ่ ดุ เดิม เนื่องจาก
เป็ น้นต�ำแหน่งทีด่ ที ส่ี ดุ ในกรอบ หรือก�ำหนดประโยชน์เพิม่ เติมทีจ่ ะได้รบั โดยย้าย
ไปยังช่องสีเ่ หลีย่ มขวาบน บางบริษทั จะวางต�ำแหน่งตนเองเพือ่ ย้ายไปยังช่อง
สีเ่ หลีย่ มขวาบนทีจ่ �ำแนกโดยลูกศร e และ f เราไม่เชือ่ ว่าเป็ นไปได้ทจ่ี ะย้ายจาก
ช่องสีเ่ หลีย่ มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (1) ไปยังช่องสีเ่ หลีย่ มการผนวกรวมห่วง
โซ่ความต้องการได้โดยตรง (4) อย่างประสบความส�ำเร็จ

b

การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายใน

c

การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายนอก

ที่มา: Teerlink, Marc. “Turning Data into Dollars, Consumerism and Beyond.” การวิจัยที่มีการพัฒนาอย่างสม่ำ�เสมอและทำ�ร่วมกับสถาบันแนวหน้าในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 1995-2011.

รูปภาพ 1: กลยุทธ์การวิเคราะห์ทช่ี ว่ ยให้องค์กรตระหนักถึงความสามารถในการผลักดันการเติบโตได้อย่างเป็นผลส�ำเร็จ
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ความสามารถในการค้ นหาข้ อมูลเชิงลึกจากการส� ำรวจข้ อมูล
และการท�ำความเข้ าใจลูกค้ าอย่ างลึกซึ้งมากขึน้

ไม่นานมานี้ บริ ษทั ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นที่ความสามารถด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่จะน�ำไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพการเข้าใช้งานเว็บ
ซึ่งหมายความว่าบริ ษทั ไม่จำ� เป็ นต้องเน้นการผลักดันการเติบโตผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูล แต่เน้นแนวคิดใหม่ๆ เช่น การลดขั้นตอนการรายงานที่ซ้ ำ� ซ้อน การจัดท�ำ
ข้อมูลให้ง่ายขึ้น การรวมฐานข้อมูล และความพยายามอื่นๆ ที่เน้นการสร้างระบบ
ข้อมูลที่สอดคล้องกันมากขึ้น ในกรณี น้ ี ความพยายามในการสร้างเว็บไซต์ของบริ ษทั
ที่มีประสิ ทธิภาพไม่ได้มุ่งเน้นที่การปรับแต่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคเป็ นรายบุคคลโดยตรง
แต่เป็ นการลดจ�ำนวนหน้าลงเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถใช้บริ การและส�ำรวจได้ดว้ ย
ตนเองได้ง่ายขึ้นและลดความซ�้ำซ้อน องค์กรที่ดำ� เนินตามแนวทางนี้กำ� ลังใช้ กลยุทธ์
การวิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้ าเพื่อลดต้ นทุนด้ านข้ อมูล
ในขั้นแรก หน่วยงานด้านการตลาดเน้นกลยุทธ์การก�ำหนดลูกค้าเป้ าหมายผ่านการ
ส่ งเมลไปยังที่อยูข่ องลูกค้าที่มีอยู่ เช่น แคตตาล็อกและไดเรกเมล เพื่อลดต้นทุน
การส่ งจดหมายและเพิ่มรายได้ ส�ำหรับธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อลด
ต้นทุนด้านข้อมูล หน่วยงานด้านการตลาดส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มลูกค้า
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น เพิ่มการแปลงกลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้ดว้ ยการลดและลบ
ข้อความการสื่ อสาร (เช่น ยกเลิกการส่ งแคตตาล็อกเดียวกันไปยังสมาชิกในบ้าน
เดียวกันหลายคน) เพื่อลดต้นทุนการสื่ อสาร กลยุทธ์น้ ีช่วยลดต้นทุนด้วยการก�ำหนด
ลูกค้าเป้ าหมายที่สอดคล้องกัน การวิจยั ของผูเ้ ขียนพบว่า อัตราการแปลงโดยเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 0.2 เปอร์เซนต์ถึง 2.9 เปอร์เซนต์ ในตลาดผูบ้ ริ โภคแบบแมสในต่าง
ประเทศและการส่ งเสริ มการขายแบบเก่า4

องค์ กรในขัน้ แรกของกรอบการวิเคราะห์ ข้อมูล
มุ่งเน้ นการลดต้ นทุน

3

ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่อาจพบว่าการเติบโตของรายได้เพิ่มที่แท้จริ งอันเป็ นผลมาจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่เป็ นที่น่าพอใจแม้วา่ ประสิ ทธิภาพต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนแรก มีแนวโน้มสูงว่าผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่จะรับรู ้ถึงมูลค่าที่ได้รับจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่งเกิดจากความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
ลูกค้า ประมวลผลและท�ำความเข้าใจข้อมูล จากนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนั้นและ
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนั้นเป็ นกิจกรรมที่องค์กรไม่เคยด�ำเนินการมาก่อนหน้านี้ ซึ่งท�ำให้
องค์กรต้องประยุกต์วธิ ีการประมวลผลและใช้ขอ้ มูลลูกค้าและลดจ�ำนวนข้อมูล
ที่เข้ามา แต่การปรับปรุ งการวิเคราะห์ที่ทนั สมัยต้องอาศัยความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
กระบวนการภายในและเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่วฒั นธรรม การตลาดบนพืน้ ฐาน
ของข้ อมูลข้ อเท็จจริ ง สิ่ งส�ำคัญคือ องค์กรต้องตระหนักถึงความจ�ำเป็ นในการสร้าง
รากฐานข้อมูลเพื่อก้าวไปสู่ ข้นั ตอนที่สองหรื อสามของกรอบการท�ำงานนี้
องค์กรที่เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลถึงระดับสูงสุ ดจะสามารถเข้าใจ
และดึงดูดลูกค้าให้มีส่วนร่ วมด้วยวิธีการแบบเป็ นส่ วนบุคคลมากขึ้น การวิจยั ของ
ผูเ้ ขียนระบุวา่ องค์กรเหล่านั้นเริ่ มรับรู ้อตั ราการแปลงลูกค้าเป็ นยอดขายเฉลี่ยระหว่าง
1.9 ถึง 4.8 เปอร์เซนต์ในส่ วนของการระบุลกู ค้าที่ภกั ดี การก�ำหนดลูกค้าเป้ าหมาย
ที่สอดคล้อง และการจัดการแคมเปญที่เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูล5 การศึกษาการเทียบ
มาตรฐานของ IBM เมื่อเร็ วๆ นี้พบว่าความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละระดับ ส่ งผลให้องค์กรสามารถเพิ่มการรักษาลูกค้าได้สูงสุ ด 9 เปอร์เซนต์
และสามารถดึงดูดส่ วนแบ่งการใช้จ่ายของลูกค้าได้ 2 เปอร์เซนต์ และแปลงลูกค้า
ที่เข้ามาไปสู่ การขายแบบข้ามผลิตภัณฑ์ได้อีก 3 เปอร์เซนต์ ขณะเดียวกันสามารถ
เพิ่มใบสัง่ ซื้อผ่านช่องทางที่คุม้ ทุนมากขึ้นได้ถึง 4 เปอร์เซนต์ ทั้งหมดนี้รับรู ้ได้โดย
ไม่คำ� นึงถึงขนาดของหน่วยงานด้านการตลาด 6

4 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิเคราะห์ ลกู ค้ า

ความสามารถในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลภายในและข้ ามห่ วงโซ่
คุณค่ า

ลูกค้าในศตวรรษที่ 21 คาดหวังที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ธุรกิจผ่านอุปกรณ์ดิจิตลั และ
ช่องทางที่ลกู ค้าเลือกซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของลูกค้า อัตราการเติบโตที่พงุ่ สูงขึ้น
ของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มวิธีการจับจ่ายและการสื่ อสาร
ที่ลกู ค้าต้องการมากขึ้น อุปกรณ์เหล่านี้กำ� ลังก�ำหนดความคาดหวังถัดไปของลูกค้า
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มลูกค้า

นอกจากสิ่ งที่สงั เกตเห็นผ่านประสบการณ์ของเรา เรายังพบหลายกรณี ที่ผซู ้ ้ือที่
จับจ่ายผ่านสามช่องทางจะใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่าผูซ้ ้ือที่จบั จ่ายผ่านช่องทางเดียวถึง
สองเท่าครึ่ ง8 ในหลายกรณี เราพบว่าจ�ำนวนนี้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มช่องทางการส�ำรวจ
ข้อมูลของลูกค้าและการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าที่นอกเหนือจากร้านค้าปลีก โดย
รวมช่องทางพันธมิตรและซัพพลายเออร์ และโดยเฉพาะได้ผลอย่างยิง่ เมื่อมีการ
ใช้ประโยชน์จากการวิจารณ์และการเสนอแนะของลูกค้า แต่มีธุรกิจจ�ำนวนน้อยมาก
ที่มน่ั ใจว่าพวกเขาสามารถด�ำเนินกลยุทธ์หลายช่องทางแบบไร้ขอ้ จ�ำกัดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ9

เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวทันแนวโน้มนี้ องค์กรภายในขั้นที่สองของกรอบการ
ท�ำงานนี้ตอ้ งก�ำหนดกลยุทธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าที่ชดั เจนที่สามารถ แลกเปลี่ยน
ข้ อมูล ส�ำหรับผูบ้ ริ โภค สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการคือ การส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลผ่าน
ช่องทางหนึ่งหรื อจุดติดต่อจุดหนึ่ง (เช่น ใน store หรื อผ่านแท็บเล็ต แคตตาล็อก
หรื ออินเทอร์เน็ต) เลือกซื้อได้หลายช่องทางที่ต่างกัน (เช่น ศูนย์บริ การลูกค้าหรื อ
อินเทอร์เน็ต) และรับสิ นค้าจากอีกจุดหนึ่ง (เช่น ที่ร้านค้าปลีก) ผูบ้ ริ โภคที่เลือกจับจ่าย
ในรู ปแบบนี้กำ� ลังชี้ให้เห็นถึงความต้องการการใช้งานที่ง่าย รวดเร็ วและสะดวก

การวิจยั ของผูเ้ ขียนพบว่า อัตราการแปลงส�ำหรับการตลาดหลายช่องทางแบบผสาน
รวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.2 ถึง 18.7 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ 10 การวิจยั อื่นๆ
ชี้ให้เห็นผลลัพธ์เดียวกันในส่ วนของการติดต่อระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เมื่อใช้กลยุทธ์
การตลาดหลายช่องทางและการบริ หารจัดการการส่ งเสริ มการขายผ่านการท�ำงาน
ร่ วมกัน โดยส่ งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 3 ถึง 5 เปอร์เซนต์ และลดเงินทุนที่ใช้จ่ายในการ
ส่ งเสริ มการขายลง 1 ถึง 5 เปอร์เซนต์ผา่ นการบริ หารจัดการการจัดสรรเงินทุนที่มี
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องค์กรในขั้นที่สองของกรอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าต้องสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าที่สอดคล้องผ่านช่องทางต่างๆ และรับประโยชน์จาก:7

หน่วยงานด้านการตลาดที่ทนั สมัยส่ วนใหญ่ในขั้นที่สองจะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพกิจกรรมการตลาด วิธีการที่ยกระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เรี ยกว่า
“horizontal control tower” ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพกิจกรรมการตลาดทางตรงของ
องค์กรผ่านการตลาดหลายช่องทาง12 โมเดลการให้คะแนนการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
“รู ปแบบ” การซื้อของลูกค้าในอดีตเชื่อมโยงกับการอ่านโปรโมชัน่ ที่วางแผนไว้ทีละ
โปรโมชัน่ ที่สำ� คัญ โมเดลนี้พยายามเลียนแบบพฤติกรรมของลูกค้าในลักษณะที่ลูกค้า
อ่านทีละโปรโมชัน่ จนครบทุกโปรโมชัน่ และลูกค้าพิจารณา “โดยการค�ำนวณ”
โมเดลนี้ตอ้ งการอธิบายปฏิกิริยาของลูกค้าที่มีต่อแต่ละโปรโมชัน่ และหาค่าสถิติ
“ที่เหมาะสม” สถิติน้ ีอธิบายว่าแต่ละโปรโมชัน่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่ละรายอย่างไร โดยค�ำนึงถึงสิ นค้าที่นำ� เสนอ เหตุผล (หรื อเวลา) ที่นำ� เสนอ และ
ประเภทโปรโมชัน (หรื อสายธุรกิจ) ที่นำ� เสนอ
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• ลูกค้าที่ภกั ดีที่เพิ่มขึ้น
• การขายข้ามและเพิ่มในสายผลิตภัณฑ์และดึงดูดส่ วนแบ่งการจับจ่ายของลูกค้า
ได้มากขึ้น
• คะแนนการส่ งเสริ มการขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
• อัตราการแปลงเป็ นยอดขายที่เพิ่มขึ้น
• มูลค่าการครองตลาด ความถี่และทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

IBM Global Business Services

เราเรี ยกวิธีการนี้วา่ “horizontal marketing” และเปลี่ยนโฟกัสจากการจัดกิจกรรม
โปรโมชันที่วางแผนแบบคงที่ ไปสู่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด
แนวคิด horizontal marketing สนับสนุนกระแสการสื่ อสารที่มีความสมดุลมากขึ้น
และแนวทางการจับจ่ายบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งจะ
พัฒนาขึ้นระหว่างผูบ้ ริ โภคและธุรกิจในทุกช่องทาง ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้
ประเมินโปรโมชันทั้งหมดรวมกับลูกค้า และปรับการติดต่อจากมุมมองของลูกค้า
ความสมดุลที่ดีที่สุดคือ การสื่ อสารเดียวแบบรวมที่มีตน้ ทุนลดลงและใช้ทรัพยากร
น้อยลง ที่นำ� ไปสู่การจัดโปรโมชันที่คาดการณ์แบบข้ามช่องทางเพื่อดึงดูดการจับจ่าย
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น13
:ไม่มี กลยุทธ์ การวิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้ าเพื่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูล และแนวทาง
การตลาดแบบ horizontal marketing ที่ปรับโฟกัสของธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า ในปัจจุบนั นักการตลาดทางตรงหลายรายมุ่งเน้นการเพิ่มความ
สามารถในการท�ำก�ำไรของโปรโมชัน เช่น “เราต้องการ ROI 14 เปอร์เซนต์และ
ยอดขายขั้นต�่ำ US$12 ล้านเหรี ยญ จากแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปในฤดูใบไม้ร่วงนี้”
กลยุทธ์การตลาดแบบ Horizontal marketing เปลี่ยนโฟกัสของสิ่ งที่สามารถท�ำได้
เพื่อให้บริ การลูกค้าได้ดีข้ ึน เช่น “เราต้องการให้ลกู ค้าจับจ่ายซื้อเสื้ อผ้าชั้นนอกเพิ่มขึ้น
ในชุดที่ 23 ผ่านรู ปแบบที่พิเศษ” การมุ่งเน้นลูกค้านี้ยงั ช่วยสร้างการเชื่อมต่อที่เป็ น
ธรรมชาติระหว่างการตลาดและการจัดซื้อ เนื่องจากมีการวางแผนโปรโมชันและ
น�ำเสนอกลยุทธ์ร่วมกัน

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและ
ข้ามห่ วงโซ่ คณ
ุ ค่ าเพื่อใช้ วิธีการการตลาดแบบ horizontal

5

กรณี ศึกษา
ธุรกิ จค้าปลีกหลายช่องทางรายใหญ่ในสหรัฐอเมริ กาใช้การวิ เคราะห์ข้อมูล
เพือ่ เพิ ม่ ประสิ ทธิ ภาพ “ข้อเสนอทีด่ ีทีส่ ดุ ในเวลาทีด่ ีทีส่ ดุ ผ่านช่องทางทีด่ ี
ทีส่ ดุ ”
สถานการณ์: จ�ำนวนรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อด้านการตลาดเพิม่ ขึน้ เป็ นสัดส่วนทีน่ บั ไม่ถว้ น
ขณะทีม่ ลี กู ค้าบางรายได้รบั แคตตาล็อกมากถึง 60 ฉบับต่อปี นอกจากนี้ จ�ำนวน
ข้อมูลลูกค้าทีจ่ ดั เก็บไว้กเ็ พิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วอีกด้วย ก�ำไรและความพึงพอใจ
ของลูกค้าอยูท่ จ่ี ดุ เสีย่ งเนื่องจากระดับการอิม่ ตัวของธุรกิจสูงถึง 60 เปอร์เซนต์
ยอดขายไม่เพิม่ ขึน้ จากการส่งเมลเพิม่ ขึน้
การด�ำเนิ นการ: องค์กรใช้งบประมาณการตลาดส�ำหรับลูกค้ารายบุคคล และ
เปลีย่ นแปลงจากกลยุทธ์การตลาด Vertical (กิจกรรมทีว่ างแผนไว้ทงั ้ หมด) เป็ น
กลยุทธ์การตลาด horizontal (การจัดการกิจกรรมตามเป้าหมาย) กรอบแนวคิด
เปลีย่ นจาก "หาลูกค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของฉัน" เป็ น "หาผลิตภัณฑ์ทด่ี ที ส่ี ดุ ให้กบั
ลูกค้าของฉัน"
ผลกระทบ จากการเพิม่ ประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาด ร้านค้าปลีกรายงานก�ำไร
เพิม่ ขึน้ US$3.5 ล้านเหรียญ ลดการส่งเมลลงได้มากกว่า 7 เปอร์เซนต์และลูกค้า
พึงพอใจกับประสบการณ์บริการมากขึน้ ลูกค้าตอบกลับการสือ่ สารน้อยลงแต่
เกีย่ วข้องมากขึน้

6 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิเคราะห์ ลกู ค้ า

3

ความสามารถในการเปลีย่ นจากการรับมือไปสู่ การคาดการณ์

องค์กรที่เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นสูงตระหนักถึงความยืดหยุน่ และความคล่องตัว
ที่เป็ นสิ่ งส�ำคัญในการรักษาและขยายต�ำแหน่งการตลาดของธุรกิจ องค์กรเหล่านี้กำ� ลัง
เปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่ การจัดการที่รวดเร็ วและคาดการณ์ที่ดีข้ ึน ซึ่งต้องอาศัยการแปล
ความหมายและการตอบกลับความรู ้สึกและการสนทนาในกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าถัดไปภายในกรอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้คือ การยกระดับสู่
การตอบกลับข้ อมูล
แทนที่จะใช้เวลาก�ำหนดมาตรฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ องค์กรที่ทนั สมัย
ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้ มูล "ดิบ" เนื่องจากเป็ นการค้นหาข้อคิดเห็นทางสังคม
ของลูกค้า อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อข้อมูล ณ จุดขายหรื อธุรกรรมการขาย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการได้รับข้อมูลจ�ำนวนมากมาย องค์กรเหล่านี้มุ่งเน้นที่การระบุคำ� ถาม
ที่เมื่อทราบค�ำตอบจะส่ งผลต่อธุรกิจมากที่สุด เสมือนเป็ นตัวกรองการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงภาระงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยูท่ ้ งั หมด
และตัดสิ นใจว่าจะท�ำอย่างไรหลังจากรอการจัดข้อมูลให้เป็ นมาตรฐานที่ใช้เวลานาน
แล้วจึงวิเคราะห์ขอ้ มูล
การน�ำไปใช้มีความแตกต่างกันในลูกค้ากลุ่มธุรกิจบริ การและสิ นค้าบริ โภคอุปโภค
บรรจุหีบห่อ บางบริ ษทั เช่น Pepsico ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลส�ำหรับแบรนด์ (Gatorade)
เพื่อติดตามรู ปแบบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเชิงลึก14 บริ ษทั อื่นๆ รับฟังเสี ยง
ของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตลั ควบคู่ไปกับลูกค้าของคู่แข่ง เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก
ในเชิงรุ ก เพื่อปกป้ องมูลค่าของแบรนด์และกระตุน้ การเติบโต โดยปรับใช้ขอ้ มูล
เชิงลึกนี้ในโปรโมชันและแคมเปญโดยอัตโนมัติ 15 การวิจยั ของผูเ้ ขียนพบว่า บริ ษทั
ที่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลภายนอกแบบเรี ยลไทม์และด�ำเนินการตามกฎมีอตั รา
การแปลงลูกค้าเป็ นยอดขายเฉลี่ย 16.9 ถึง 38.2 เปอร์เซนต์16

กรณี ศึกษา
การวิ เคราะห์สือ่ สังคมออนไลน์ ช่วยให้ผผู้ ลิ ตรองเท้ากีฬาชัน้ น�ำเข้าร่วม
สนับสนุนการแข่งขัน World Cup
สถานการณ์: แคมเปญสนับสนุนของผูผ้ ลิตรองเท้ากีฬาได้รบั การเตรียมการ
หลายเดือนก่อนถึงกิจกรรมใหญ่ทจ่ี ดั โดยเอเจนซีโ่ ฆษณาภายนอก ในเวลานัน้
มีผลกระทบต่อรายงานยอดขาย โดยทัวไปมั
่ นสายเกินไปทีจ่ ะปรับหรือจัดล�ำดับ
การโฆษณาใหม่ และโอกาสทางธุรกิจของแคมเปญทีม่ มี ลู ค่าหลายล้านดอลล่าร์
ต้องสูญเปล่า
การด�ำเนิ นการ: บริษทั ด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงจากการตลาดแบบรับเป็ น
การตลาดแบบคาดการณ์ตามการตอบกลับของผูบ้ ริโภคและการใช้ผลิตภัณฑ์
เริม่ ต้นด้วยการแข่งขัน 2010 World Cup ผูผ้ ลิตรองเท้าวางแผนและด�ำเนินการ
เปิดตัวรองเท้าใหม่โดเปิดประมูลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
บริษทั วิเคราะห์ขอ้ ความแบบเรียลไทม์จากกระดานข้อความ บล็อกและไซต์ใหม่
ทีก่ ล่าวถึงฟุตบอลกว่า 1,200 ราย ท�ำให้มกี ารวิเคราะห์เอกสารกว่า 1.5 ล้านราย
ความพยายามส่งผลให้มขี อ้ มูลกว่า 4 ล้านทีต่ ดิ ตามนักกีฬา ทีม ผลิตภัณฑ์ และ
สโลแกนแคมเปญในกว่า 17 ตลาดในหลายภาษาและติดตามแนวคิด 300 เรือ่ งราว
แบบเรียลไทม์
ผลกระทบ: โดยการวิเคราะห์ขอ้ ความแบบเรียลไทม์ บริษทั สามารถติดตาม
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ได้ตลอดเวลา และเข้าใจอารมณ์ของสาธารณะได้มากขึน้
การได้รบั ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของลูกค้า และตัวผลักดันทีส่ �ำคัญของ “social
buzz” ท�ำให้ทมี การตลาดสามารถปรับกิจกรรมการสนับสนุนเป็ นรายชัวโมง
่
และปรับล�ำดับความส�ำคัญของธีมโฆษณาและกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ผ่านโทรทัศน์ได้ตลอดเวลา

IBM Global Business Services

“จากประสบการณ์ ของฉั น เมื่อคุณในฐานะบริ ษทั สามารถ
รวมข้ อมูลจากหลายช่ องทาง เช่ น social chatter ข้ อมูลเชิ งลึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ ของลูกค้ าหรื อ NPS [net promoter score]
แนวโน้ มการสร้ างแคมเปญการตลาดที่ ประสบความส�ำเร็ จ
ที่ ให้ ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ ามีเพิ่มสูงขึน้ หากพนักงานของ
บริ ษทั สามารถใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลนี ้ ขณะที่พวกเขาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน ผลิตภัณฑ์ จะมีความมัน่ คงมากขึน้
ดึงดูดลูกค้ าได้ มากขึน้ และสามารถท�ำก�ำไรได้ เพิ่มขึน้ และ
ควบคู่ไปกับการท�ำตามค�ำมัน่ สัญญาของแบรนด์ ของบริ ษทั ”
Suhail Khan, Vice President, Head of Customer Experience (NPS) and MarketDriven Innovation, Philips
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4 ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ โมเดลธุรกิจทีส่ ร้ างมูลค่า
เพิม่ อย่ างรวดเร็ว

ในขั้นที่สี่ของกรอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า หน่วยงานด้านการตลาดส่ วนใหญ่ที่
ประสบความส�ำเร็ จจะใช้กลยุทธ์ ข้ อมูลตามต้ องการ และแนวทางที่เน้นการวิเคราะห์
ที่เรี ยกว่า multichannel next-best action (MNBA) แนวทางนี้รวบรวมทุกทักษะจาก
ขั้นก่อนหน้านี้ ควบคู่กบั แนวทางการแบ่งกลุ่มลูกค้าในเชิงลึก และการติดตามลูกค้า
ผ่านหลายช่องทางและการเสนอแนะการด�ำเนินการแบบเรี ยลไทม์ ซึ่งเป็ นแนวทาง
ในขั้นสูงที่สร้างการสื่ อสารสองทางแบบเรี ยลไทม์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า การท�ำงาน
ร่ วมกันนี้สามารถปรับปรุ งการสื่ อสารที่มีความเกี่ยวข้องและช่วยสร้างความภักดี
ต่อแบรนด์ดว้ ย
แนวทางนี้ช่วยให้บริ ษทั และลูกค้าสื่ อสารกันออนไลน์แบบเรี ยลไทม์ ผ่านช่องทาง
ที่ลกู ค้าต้องการ แนะน�ำการขายแบบเป็ นส่ วนตัว หรื อแนะน�ำประสบการณ์การบริ การ
แก่ลกู ค้า โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดลูกค้าให้มี
ส่ วนร่ วมตลอดกระบวนการซื้อ ตั้งแต่การระบุความต้องการไปจนถึงการส�ำรวจและ
การค้นหาในกระบวนการซื้อ
เช่น ด้วยวิธีการนี้ บริ ษทั สามารถตรวจจับและคว้าโอกาสขณะที่ลกู ค้าก�ำลังส�ำรวจ
เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยใช้อลั กอริ ทึมที่ฝังอยูใ่ นไซต์เพื่อท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของลูกค้า และขั้นตอนการขาย บริ ษทั ตอบกลับ "การน�ำเสนอ" สิ่ งที่ลกู ค้าต้องการ
ในขณะนี้ เช่น พฤติกรรมการส�ำรวจเว็บไซต์ของลูกค้าอาจน�ำไปสู่การแสดงแผนผัง
เปรี ยบเทียบราคาเพื่อลดการตรวจสอบราคา หรื อลูกค้าที่สำ� รวจที่ต้ งั ร้านค้าอาจน�ำ
ไปสู่การแสดงข้อเสนอของร้านที่เสนอคูปองส่ วนลด นอกจากนี้ แอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถืออาจเป็ นโอกาสในการส่ งข้อความโปรโมชันเฉพาะพื้นที่เป้ าหมาย
ส�ำหรับผูบ้ ริ โภคที่สำ� รวจร้านค้าหรื อเดินผ่านไปมา
ในสถานการณ์อื่นๆ ศูนย์บริ การลูกค้าอาจใช้ประโยชน์จากอัลกอริ ทึมเพื่อตรวจหา
บุคลิกและทักษะการขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับกับลูกค้าก่อนเริ่ มการขาย ส่ งผลให้ธุรกิจ
น�ำเสนอผูจ้ บั จ่ายใช้สอยในลักษณะที่ดา้ นหนึ่งเป็ นระบบดิจิตลั และด้านหนึ่งเป็ น
บุคลากร เพื่อช่วยให้มน่ั ใจว่าผูบ้ ริ โภคได้รับประสบการณ์การจับจ่ายที่ดีที่สุด
การวิจยั ของผูเ้ ขียนพบว่าบริ ษทั ที่เป็ นผูน้ ำ� การใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และด�ำเนิน
กลยุทธ์น้ ีอย่างมีประสิ ทธิภาพในหลายช่องทาง สามารถเพิ่มการเติบโตระดับแนวหน้า
ได้สูงกว่ากลุ่มธุรกิจที่มีความทันสมัยน้อยกว่าถึงห้าเท่า บริ ษทั เหล่านี้ที่ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ ควบคู่กบั การด�ำเนินกลยุทธ์การน�ำเสนอช่องทางที่ดีที่สุด มีอตั รา
การตอบกลับการแปลงลูกค้าเป็ นยอดขายเฉลี่ย 24.1 ถึง 64.3 เปอร์เซนต์ (ผลลัพธ์
สะสมจากการท�ำงานทั้งหมดที่นำ� ไปสู่ แนวทางนี้)17
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การจัดการการเปลีย่ นแปลง

การปรับปรุ งการวิเคราะห์ที่ทนั สมัยต้องอาศัยความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
กระบวนการภายในและเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่วฒั นธรรมการตลาดบนพื้นฐาน
ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง องค์กรต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เพียง
การน�ำเครื่ องมือใหม่มาใช้งานทัว่ ไป
การเปลี่ยนแปลงที่เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นเรื่ องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และพัฒนาทักษะใหม่ มากกว่าการปรับรื้ อโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงค�ำอธิบาย
หน้าที่งาน จากประสบการณ์ของเรา บริ ษทั ที่ประสบความส�ำเร็ จเกิดจากการเน้น
ค�ำถามที่ตอ้ งการค�ำตอบที่มากกว่าข้อมูลหรื อระบบ บริ ษทั เหล่านี้ผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงผ่านวิธีการแบบบนลงล่างโดยมีผจู ้ ดั การ “เป็ นผูน้ ำ� และเป็ นแบบอย่าง”
บริ ษทั เหล่านี้แต่งตั้งหัวหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นใจบนพื้นฐานข้อมูล และสามารถจัดการ
ความท้าทายในการใช้แนวปฏิบตั ิใหม่บนพื้นฐานระบบเดิม ขณะเดียวกันพยายาม
ก�ำจัดทิ้งความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น หลายบริ ษทั แต่งตั้งแชมเปี้ ยนในคณะกรรมการ
บริ หารผูท้ ี่รับฟังทั้งพนักงานระดับปฏิบตั ิการแนวหน้าและลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยุง่ ยาก ความขัดแย้งและปัญหาที่ยากต่อการตัดสิ นใจในระหว่างการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงที่เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่ใช่เพียงการเดินทางเพียงขั้นตอนเดียว
แต่ในทางตรงกันข้าม เป็ นการเดินทางต่อเนื่องที่มีจุดหมายปลายทางหลายขั้นตอน
แต่ละขั้นตอนเป็ นรากฐานสู่กา้ วถัดไป ในการเดินทางนี้ มีหลายค�ำถามและอุปสรรค
ที่ธุรกิจต้องเผชิญ บริ ษทั ต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงมากมาย
ทั้งในแง่กระบวนการและวัฒนธรรมองค์กร

พร้ อมหรือยังส� ำหรับประโยชน์ ในรู ปแบบใหม่

เราทราบจากการวิจยั ของ IBM Institute for Business Value ล่าสุ ดว่าบริ ษทั ที่ประสบ
ความส�ำเร็ จระดับแนวหน้ามีแนวโน้มที่จะเป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ทนั สมัยมากกว่ากลุ่มบริ ษทั ระดับรองลงมาถึงสามเท่า18 แต่การศึกษาอีกส่ วนหนึ่ง
พบว่า บริ ษทั ที่ดำ� เนินแนวทางการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลบรรลุผลผลิตที่
สูงขึ้นและมีผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาการลงทุนและการใช้
ข้อมูลอื่นๆ ร่ วมด้วย19
จากประสบการณ์ของเรา หนึ่งคุณสมบัติของความส�ำเร็ จที่สำ� คัญที่สุดขององค์กร
เหล่านี้คือ กรอบแนวคิดที่ทำ� ให้พวกเขาแตกต่างจากคู่แข่งซึ่งเกิดจากความเข้าใจลูกค้า
อย่างลึกซึ้ ง องค์กรเหล่านี้โดยทัว่ ไปได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี
ในการเลือกกลยุทธ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า พร้อมกับการก�ำหนดกลยุทธ์จากบนลง
ล่างเพื่อสร้างความสามารถขององค์กรดังกล่าวข้างต้น องค์กรเหล่านี้ใช้ขอ้ มูลเป็ น
สิ นทรัพย์ของธุรกิจ โดยมีผจู ้ ดั การธุรกิจเป็ นผูร้ ับผิดชอบข้อมูลลูกค้าและการสื่ อสาร
กับลูกค้า
มีหลายค�ำถามส�ำคัญที่เราเชื่อว่าคุณควรถามตั้งแต่ตน้ หรื อถามตลอดเวลาในระหว่าง
การเดินทางไปสู่ การเติบโตที่เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า ค�ำถามเหล่านี้ออกแบบมา
เพื่อช่วยให้คุณประเมินความสามารถขององค์กรของคุณในปัจจุบนั และเปรี ยบเทียบ
กับความสามารถที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถก�ำหนดล�ำดับ
ความส�ำคัญ สร้างกลยุทธ์และสร้างแผนงานสู่ความส�ำเร็ จ
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ความสามารถในการสือ่ สารภายในแบบใดทีค่ ณ
ุ จ�ำเป็ น
ต้องใช้ในการค้นหาและด�ำเนินกลยุทธ์ของคุณ

การด�ำเนินการเรือ่ งใดทีค่ ณ
ุ ต้องการท�ำ

5

ข้อมูลใดทีค่ ณ
ุ มี ไม่มแี ละเกีย่ วข้อง

6

4
ข้อมูลใดทีค่ ณ
ุ ต้องการวิเคราะห์และ
คุณจะหาข้อมูลได้จากทีใ่ ด

9

ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินการนี้

7

3

8
2

9
1

จะวัดผลความส�ำเร็จอย่างไร (ผ่านข้อมูลใด)

คุณจะเลือกช่องทางการสือ่ สารช่องทางใด

คุณจะวัดผลความส�ำเร็จทีจ่ ดุ ใด (รวมถึง
การวัดผลและการให้ขอ้ เสนอแนะการตอบกลับ
และผลประกอบการทางธุรกิจ)

วัตถุประสงค์ธรุ กิจใดทีส่ นับสนุน
โดยโครงการ
ทีม่ า: Teerlink, Marc. “Turning Data into Dollars, Consumerism and Beyond.” การค้นคว้าวิจยั ต่อเนื่องในความร่วมมือกับโรงเรียนธุรกิจชัน้ น�ำในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 1995-2011.

รู ปภาพ 2: รายการตรวจสอบการก�ำกับดูแลส�ำหรับแนวคิดการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า

ค�ำถามส�ำคัญในการประเมินความสามารถขององค์กรในปั จจุบนั มีดงั นี้:
1. คุณเข้าใจปัจจัยที่ผลักดันพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเป้ าหมายหรื อไม่
2. คุณเข้าใจว่าคุณก�ำลังขายสิ นค้าในส่ วนใด
3. คุณมีวธิ ีการสื่ อสารข้อมูลไปยังลูกค้าของคุณและมีวธิ ีการวัดผลประสิ ทธิภาพ
การสื่ อสารของคุณอย่างไร
4. คุณใช้กลยุทธ์ใดในการปกป้ องแบรนด์ของคุณในตลาดการแข่งขัน
5. คุณสามารถรวมช่องทางเข้ากับพันธมิตรธุรกิจได้ดีเพียงใด
6. คุณปรับตัวหรื อเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจของคุณได้ดีเพียงใด
7. คุณมีแผนงานส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าหรื อไม่
8. ในแต่ละโอกาสการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า คุณเริ่ มต้นด้วยค�ำถาม ไม่ใช่ขอ้ มูล
ใช่หรื อไม่

เมื่อก�ำหนดกลยุทธ์แล้ว ความท้าทายถัดไปคือ การด�ำเนินกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
อย่างประสบความส�ำเร็ จ ตารางที่ 2 แสดงเครื่ องมือที่ช่วยให้บริ ษทั พิจารณามูลค่า
และล�ำดับความส�ำคัญของโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าได้ถกู ต้องมากขึ้น
เพื่อการด�ำเนินโครงการอย่างประสบความส�ำเร็ จ ไม่วา่ คุณจะอยูใ่ นขั้นที่หนึ่งของ
กรอบการท�ำงานนี้หรื อขั้นอื่นๆ เครื่ องมือมีคำ� ตอบให้คุณเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณ
ด�ำเนินไปในเส้นทางสู่การเติบโตโดยเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าได้อย่างประสบ
ความส�ำเร็ จ
และจ�ำไว้วา่ ไม่มีคำ� ว่าสายเกินไปที่จะเริ่ มต้นการเดินทางหรื อปรับเส้นทางการเดินทาง
ของคุณ อันที่จริ ง เมื่อพูดถึงการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าเพื่อผลักดัน
การเติบโตระดับแนวหน้า จ�ำค�ำกล่าวที่ได้ยนิ บ่อยครั้งนี้ไว้: เวลาที่ดีที่สุดในการปลูก
ต้ นไม้ คือเมื่อ 20 ปี ที่แล้ ว เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือวันนี!้
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หากต้องการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ของ IBM Institute for Business
Value ติดต่อเราได้ที่ iibv@us.ibm.com. หากต้องการแคตตาล็อกการวิจยั ฉบับเต็ม
ของเรา เข้าไปที่:
ibm.com/iibv

อย่าพลาดรับข้อมูลเชิงลึกล่าสุ ดจาก IBM Institute for Business Value สมัครสมาชิก
IdeaWatch จดหมายข่าวรายเดือนที่รวบรวมรายงานสรุ ปส�ำหรับผูบ้ ริ หารที่เสนอ
แนวคิดกลยุทธ์เชิงลึกและข้อเสนอแนะจากการวิจยั ของเรา:
ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe

The right partner for a changing world

ที่ IBM Global Business Services เราท�ำงานร่ วมกับลูกค้าของเรา น�ำเสนอข้อมูล
ธุรกิจเชิงลึก งานวิจยั และเทคโนโลยีข้ นั สูง เพื่อมอบความได้เปรี ยบที่โดดเด่นและ
แตกต่างให้กบั ลูกค้าในสภาพการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั
จากวิธีการแบบครบวงจรไปจนถึงกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลง เราช่วยเปลี่ยน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ และด้วยความเชี่ยวชาญใน 17 อุตสาหกรรมและความสามารถ
ทัว่ โลกที่ครอบคลุมกว่า 170 ประเทศ เราสามารถช่วยให้ลกู ค้าทัว่ โลกคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงและก�ำไรจากโอกาสธุรกิจใหม่ๆ

IBM Global Business Services

ผู้เขียน

ดร. Marc Teerlink, MBA/MBI Global Strategist and Subject Matter Expert
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจและการเพิ่มประสิ ทธิภาพของ IBM Global Center of
Competence มีประสบการณ์ระดับมืออาขีพในฐานะผูจ้ ดั การธุรกิจ ที่ปรึ กษาและ
นักวิเคราะห์มากว่า 25 ปี Marc เป็ นผูน้ ำ� ธุรกิจที่เป็ นที่ยอมรับและเป็ นนักคิดคนส�ำคัญ
ที่ประสบความส�ำเร็ จในด้านการเปลี่ยนแปลงการขายและการตลาดที่เน้นการวิเคราะห์
ส�ำหรับลูกค้าให้กบั บริ ษทั ชั้นน�ำต่างๆ ในอุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคบริ โภคบรรจุ
หี บห่อ ค้าปลีก สิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์และบริ การธนาคาร
และการโทรคมนาคม เขาสอนหลักสูตร MBA สาขาการตลาดผูบ้ ริ โภคขั้นสูง มี
เอกสารตีพิมพ์มากมายและเป็ นวิทยากรที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริ ษทั ต่างๆ
บ่อยครั้ง ติดต่อ Marc ได้ที่ marc.teerlink@nl.ibm.com
ดร. Michael Haydock Chief Scientist, Customer Analytics, IBM ท�ำงานร่ วมกับลูกค้า
ในอุตสาหกรรมขายตรงค้าปลีก ร้านค้าปลีก เคมีเกษตรกรรม บริ การทางการเงิน
การประกันภัย การดูแลสุ ขภาพ การโทรคมนาคม อากาศยานและการขนส่ ง เขา
จดสิ ทธิบตั ร “Efficient Customer Contact Strategies” ในสหรัฐอเมริ กา และเผยแพร่
งานในวารสารต่างๆ มากมาย โดยให้รายละเอียดการน�ำวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารลูกค้าและการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพห่วงโซ่คุณค่า
ในการให้บริ การลูกค้า ดร. Haydock ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร์ และส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกสาขาการจัดการประยุกต์
และวิทยาศาสตร์การตัดสิ นใจและมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิจยั การปฏิบตั ิการ
ติดต่อได้ที่ mhaydock@us.ibm.com

ผู้สนับสนุน
Fred Balboni, Global Leader, Business Analytics and Optimization, IBM Global
Business Services
Susan Cook, Partner/Vice President, Business Analytics and Optimization: Global
Leader Customer/Finance Analytics, IBM Global Business Services
Rebecca Shockley, Business Analytics and Optimization Global Lead, IBM
Institute for Business Value
Tobin Cook, Global Leader, Business Analytics and Optimization Customer, Marketing and
Sales Analytics, IBM Global Business Services
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ชื่อบริ ษทั ชื่อผลิตภัณฑ์ หรื อชื่อบริ การอื่นๆ อาจเป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายบริ การของผูอ้ ื่น
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