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บทคัดยอ
ในปจจุบันความสําคัญของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐนั้นไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากความสําเร็จในการวิจัย
และพัฒนาปญญาประดิษฐในทศวรรษที่ผานมาที่ไดมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด ในการนี้ องคกรทางธุรกิจตางๆ ไดมีความ
กระตือรือรนในการที่จะนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจมากขึ้น ไมวาจะเปนการนํามาเรียนรู และ
วิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาขอมูลเชิงลึกของผูบริโภค การนํามาใชเพื่อชวยผูบริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจไดดีขึ้น หรือการนํา
มาชวยในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา เปนตน ซึง่ การพัฒนาความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐนที้ าํ ใหสามารถ
วิเคราะหขอมูลจํานวนมหาศาลซึ่งมีโครงสรางและรูปแบบของขอมูลที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การที่
เทคโนโลยีในปจจุบนั ของสือ่ ดิจทิ ลั ในจุดสัมผัสแตละแหลงนัน้ สามารถบันทึกพฤติกรรมของผูร บั สือ่ จากการตอบสนองตอสือ่ นัน้ ได
ทําใหนักการตลาดสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหดวยปญญาประดิษฐได เมื่อนักการตลาดมีขอมูลของผูบริโภคแตละ
บุคคลเพียงพอ ก็จะสามารถนําขอมูลพฤติกรรมเหลานีม้ าเชือ่ มโยงในการใชประโยชนเพือ่ การเจาะตลาดไปยังลูกคากลุม เปาหมาย
เพื่อกระตุนความตองการซึ่งมีอยูแลวในตลาด ดวยการนําเสนอดวยยุทธวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลที่จะเหมาะสมตอ
ความชอบที่เฉพาะของลูกคาแตละราย ซึ่งจะสงผลตอการขยายฐานลูกคาใหกับธุรกิจไดมากขึ้น
คําสําคัญ: ปญญาประดิษฐ การเจาะตลาด การทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคล อภิมหาขอมูล
Abstract

The importance of Artificial Intelligence has currently increased rapidly. Thanks to the success
in research and development, Artificial Intelligence has improved dramatically over the recent
decades. This made many business organizations enthusiastic in adopting Artificial Intelligence to
benefit their business in various ways, such as bringing Artificial Intelligence into learning and
analyzing data to find consumer insight, helping management to make better decision, enhancing
efficiency in manufacturing process, and so on. The development of Artificial Intelligence helps
business executive to effectively analyze a very large volume of data that has different format
and structure. Since the digital media in various consumer touchpoints is being able to record
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individual behavior from the interaction of the audience to the media, these types of collected
data can be learned and analyzed by Artificial Intelligence to understand individual preference.
Once marketers have a handful of individual preferences, market penetration can be implemented
by provoking each individual with a personalized promotional campaign.
Keywords: Artificial Intelligence, Market Penetration, Personalization, Big Data
บทนํา

ในปจจุบันซึ่งเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางกาว
กระโดด ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันจึงไดรับการพัฒนา
ระบบการคิดและวิเคราะหไปอีกขัน้ นัน่ ก็คอื การทําใหมคี วาม
อัจฉริยะไดคลายมนุษย ซึง่ เทคโนโลยีทม่ี คี วามอัจฉริยะนีถ้ กู เรียก
โดยรวมวา “ปญญาประดิษฐ” ทั้งนี้ไดมีกระแสการตื่นตัว
ในการใหความสําคัญเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐนเ้ี ปนอยางมาก
ซึง่ เหตุการณทที่ าํ ใหประชาชนทัว่ โลกไดตระหนักถึงเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐนี้ คือการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียไดให
สั ญ ชาติ แ ก หุ น ยนต ป ญ ญาประดิ ษ ฐ เ ป น ครั้ ง แรกของโลก
(Wootson, 2017) จึงทําใหประชาชนทั่วไปนั้นไดทราบถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ ในสวนขององคกร
ภาคธุรกิจนั้น ไดมีการนําความสามารถของเทคโนโลยีปญญา
ประดิษฐมาประยุกตใชในกิจกรรมขององคกรบางแลว จาก
การศึกษาของ “Why AI is happening now: It’s still...”
(2017) ซึ่งไดศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการนําเทคโนโลยี
ป ญ ญาประดิ ษ ฐ ไ ปใช จ ากผู บ ริ ห ารระดั บ อาวุ โ สขึ้ น ไปจาก
ทั่วโลกนั้น พบวา สิ่งที่ผูบริหารจากทั่วโลกไดประโยชนมากทีส่ ดุ จากปญญาประดิษฐคอื (1) การคนพบขอมูลเชิงลึกใหมๆ
และการวิเคราะหขอมูลที่ดี (2) การทําใหองคกรมีความคิด
สรางสรรคมากยิง่ ขึน้ และ (3) การชวยใหองคกรสามารถตัดสิน
ใจทางธุรกิจไดดียิ่งขึ้น ตามลําดับ
ในยุ ค การตลาดดิ จิ ทั ล ในป จ จุ บั น การพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีชว ยใหการเก็บขอมูลพฤติกรรมของผูบ ริโภคจากสือ่
ดิจิทัลไดอยางละเอียดและหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การเก็บขอมูลจากการที่ผูใชงานออนไลนตอบสนองตอสื่อ
ดิจิทัล สามารถชวยใหนักการตลาดสามารถทําการตัดสินใจ
ทางการตลาดไดงา ยขึน้ อยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลทีม่ หาศาล
จากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลายและรูปแบบของขอมูลทีแ่ ตกตาง
กันเหลานี้ ทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับบริหารจัดการอภิมหา
ขอมูล (big data) ขึ้น ทั้งนี้ การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
มาใชเพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูข อ มูลและแปลผลจากอภิมหาขอมูล จึงมี
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ความจําเปนในการพัฒนาดานการบริหารจัดการทางการ
ตลาดที่ดีขึ้น เพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันใหกับ
องคกร
บทบาทและความสําคัญของปญญาประดิษฐในการนํา
มาประยุกตใชเพื่อประโยชนในการตัดสินใจทางการตลาดนี้
สงผลใหมกี ารศึกษาเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐเพือ่ ประโยชน
ในการสรางยอดขายใหเพิ่มขึ้น ดวยการนําขอมูลอันมหาศาล
ที่มีอยูมาเรียนรูและวิเคราะหโดยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
เพือ่ คนหาความตองการเฉพาะรายบุคคล ซึง่ เมือ่ นักการตลาด
สามารถที่จะทราบขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภครายบุคคล
แลว สามารถดําเนินการเจาะตลาดไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ด ว ยยุ ท ธวิ ธี ก ารทํ า ให เ ฉพาะเจาะจงรายบุ ค คล
(personalization tactic) ซึ่งเปนวิธีการที่นําเสนอโฆษณา
และขอเสนอที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลแกลูกคาแตละราย
เพือ่ สรางความสนใจและความเกีย่ วของของลูกคาแตละบุคคล
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนในการขยายฐานลูกคาและ
สรางยอดขายใหกับสินคาและบริการไดในอนาคต ทั้งนี้ ไดมี
การศึกษายืนยันวาการนําเสนอการทําใหเฉพาะเจาะจงราย
บุคคลนั้นสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทําการตลาด
รวมถึงการสรางยอดขายไดมากขึ้น (Jones, 2015)
ความเปนมาของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
ปญญาประดิษฐเปนศาสตรแขนงหนึง่ ซึง่ มีพนื้ ฐานริเริม่
มาจากปรัชญา คณิตศาสตร จิตวิทยา ภาษาศาสตร และ
วิทยาการคอมพิวเตอร โดย Russel & Norvig (1995) ไดให
ความเห็นวานักวิชาการไดใหความหมายของปญญาประดิษฐ
แตกตางกันซึ่งสามารถแบงไดเปนสี่มุมมองใหญๆ คือ
1) ระบบซึ่งคิดเหมือนมนุษย
2) ระบบซึ่งมีการกระทําเหมือนมนุษย
3) ระบบซึ่งคิดอยางมีเหตุผล
4) ระบบซึ่งมีการกระทําที่มีเหตุผล

ทัง้ นี้ Velik (2012) ไดนาํ เสนอวาวัตถุประสงคโดยทัว่ ไป
ของการพัฒนาปญญาประดิษฐนนั้ คือเพือ่ สรางเครือ่ งจักรโดย
เฉพาะคอมพิวเตอร ทีซ่ งึ่ สามารถกระทําการอยางใดอยางหนึง่
โดยใชความอัจฉริยะในการกระทําการดังกลาวเหมือนเปนการ
กระทํ า โดยมนุ ษ ย ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาป ญ ญาประดิ ษ ฐ อ ย า ง
ตอเนื่องมากกวา 60 ปแลว โดยมีทั้งโครงการที่ประสบความ
สําเร็จและโครงการที่ลมเหลว จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ ปญญา
ประดิษฐเปนสวนสําคัญในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแกปญหาที่ซับซอนในวิทยาการ
คอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีปญญาประดิษฐระดับ
สูงที่สุดในปจจุบัน ก็ยังไมสามารถที่จะกระทําการไดตามที่
มนุษยตั้งเปาหมายไวตั้งแตตน คือมีความอัจฉริยะในระดับ
เดียวกันกับมนุษย
Etzioni & Etzioni (2017) กลาวถึงการทดลองของ
แอลัน ทัวริง (Alan Touring) ผูม ชี อื่ เสียงในการผลิตเครือ่ งจักร
ที่ ใช ใ นการถอดรหั ส การสื่ อ สารของศั ต รู ใ นช ว งระหว า ง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ ไดทาํ การทดลองทีเ่ รียกวา การทดลอง
ทัวริง (touring test) ในป ค.ศ. 1950 การทดลองดังกลาวได
สรางความกระจางวาความสําเร็จของระบบปญญาประดิษฐ
นั้นเกิดขึ้นเมื่อมนุษยไมสามารถตอบคําถามที่ถามโดยมนุษย
หรือโดยระบบคอมพิวเตอรได จึงจําเปนตองมีการนําระบบ
ปญญาประดิษฐมาใชในการคิดคํานวณและตอบคําถามแทน
มนุษย ซึ่งหลังจากนั้นมาไดมีความพยายามในการพัฒนา
ปญญาประดิษฐขนึ้ มาอีกหลายครัง้ ซึง่ มีทงั้ การพัฒนาทีป่ ระสบ
ความสําเร็จและลมเหลว
ทั้งนี้ ในชวงทศวรรษ 1990 นั้น การพัฒนาเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐดาํ เนินไปอยางรวดเร็ว เนือ่ งจากมีการทําวิจยั
เรื่องใหมๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐอยาง
ตอเนือ่ ง ไมวา จะเปนโครงขายประสาทเทียม (neural network)
และซั พ พอร ต เวกเตอร แ มชชี น (supported vector
machine) ซึ่งในปจจุบัน วิธีการทางดานปญญาประดิษฐที่
โดงดังที่สุดคือการศึกษาเชิงลึกโครงขายประสาทเทียมที่ไดมี
การยอมรับในวงกวางจากการศึกษาดานการลดขนาดมิตขิ อง
ข อ มู ล ด ว ยโครงข า ยประสาทเที ย มโดย Hinton &
Salakhutdinov (2006)
นอกเหนื อ จากการศึ ก ษาแบบจํ า ลองการศึ ก ษาใน
เชิงลึกดังกลาวนั้นแลว การพัฒนาของอภิมหาขอมูลและชิป
ของคอมพิ ว เตอร ป ระมวลผลคู ข นานระดั บ สู ง (highperformance parallel computing chip) ชวยใหมีการ

เจริญรุง เรืองของเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ โดย
การพั ฒ นาในครั้ ง นี้ ทํ า ให มี ร ะบบที่ ดี ใ นการแก ไขป ญ ญาที่
ซับซอนได จึงสงผลใหเกิดประโยชนทางดานวิชาวิศวกรรม
การบริหารธุรกิจ การแพทย และการพยากรณอากาศ เปนตน
กรอบทฤษฎีของการพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ
Li & Jiang (2017) ไดกลาวถึงกรอบทฤษฎีของ
เทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐวา เปนการรวบรวมของเทคโนโลยี
ทางด า นคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ไม ไ ด เ พี ย งแต เ ป น การรวบรวม
เทคโนโลยีที่ประกอบดวย การจําแนกรูปแบบ (pattern
classification) การเรี ย นรู ด ว ยตนเองของคอมพิ ว เตอร
(machine learning) การเขาใจองคความรู (knowledge
understanding) และการแสดงออก (expression) รวมไป
ถึงการรูจําภาพ (image recognition) การประมวลผลภาษา
ตามธรรมชาติ (natural language processing) การมี
ปฏิสัมพันธกันระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (humancomputer interaction) ระบบผูเ ชีย่ วชาญ (expert system)
การตรวจหาความผิดปกติ (anomaly detection) และ
ระบบอื่นๆ อีกมากมาย โดยที่เทคโนโลยีปญญาประดิษฐนั้น
เปนเทคโนโลยีที่ครอบคลุมสาขาวิชาการตางๆ โดยสาขาวิชา
ที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ไดแก สถิติ
ฟสกิ ส ทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีเกม ชีววิทยา ทฤษฎีกราฟ
วิทยาการประสาทและสมอง จิตวิทยา และสังคมวิทยา
ความสามารถพืน้ ฐานของปญญาประดิษฐประกอบไป
ดวยองคความรูพ นื้ ฐานดังทีไ่ ดกลาวไวขา งตน ซึง่ สามารถแบง
ลําดับชั้นความกาวหนาของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปน 3
ลําดับ จากลําดับขั้นพื้นฐานจนถึงลําดับขั้นเทคโนโลยีและ
การนําไปประยุกตใชขั้นสูง ดังนี้
1. แบบจําลองปญญาประดิษฐและอัลกอริธึม (AI
Model and Algorithms)
แบบจําลองและอัลกอริธมึ ทีโ่ ดงดังของปญญาประดิษฐ
ของลําดับขัน้ นีค้ อื ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน อัลกอริธมึ อาณา
จักรมด (ant colony algorithm) อัลกอริธึมระบบภูมิ
ตานทาน (immune algorithm) อัลกอริธึมแบบคลุมเครือ
(fuzzy algorithm) ตนไมการตัดสินใจ (decision tree) อัลกอริธึมเชิงพันธุกรรม (genetic algorithm) อัลกอริธึมกลุม
อานุภาค (particle swarm algorithm) โครงขายประสาทเทียม และการเรียนรูเชิงลึก
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2. เทคนิคโดยทั่วไปของปญญาประดิษฐ (Typical
AI General Techniques)
แมจะมีการประยุกตใชเทคนิคโดยทัว่ ไปของปญญาประดิษฐเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง แตก็ยังเปน
เทคนิคแบบทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชตอไดหลาย
ดานเฉพาะทาง ซึ่งประกอบไปดวย
2.1 การแยกองคประกอบ (Feature Extraction)
เปนการแยกองคประกอบทีม่ คี วามสําคัญหรือ
มีประสิทธิภาพที่สุดออกมาจากขอมูลอันมหาศาล
2.2 การรูจํารูปแบบ (Pattern Recognition)
การรูจ าํ รูปแบบนีใ้ ชในวัตถุประสงคในการระบุ
รูปแบบของขอมูล ไมวาจะเปน รูปแบบคลื่นเสียง คลื่นไหว
สะเทือน คลืน่ ไฟฟาสมอง คลืน่ ไฟฟาหัวใจ รูปภาพ ตัวหนังสือ
สัญลักษณ รวมถึงอุปกรณตรวจวัดทางชีวภาพ
2.3 การเรียนรูข องเครือ่ งคอมพิวเตอร (Machine
Learning)
เปนเทคโนโลยีทรี่ ะบบหรือเครือ่ งคอมพิวเตอร
สามารถเรียนรูจากขอมูลไดเลยโดยที่ไมตองประมวลผลตาม
โปรแกรมที่ตั้งไว
2.4 การคนหาองคความรู (Knowledge Mining)
เป น การค น หาองค ค วามรู จ ากข อ มู ล อั น
มหาศาลเพื่อความเขาใจของบุคคลหรือองคกรที่ตองใชองค
ความรูในการตัดสินใจ ซึ่งสวนใหญใชในการจัดการลูกคา
สัมพันธ การแนะนําสินคา หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ
3. เทคนิคในการประยุกตใชของปญญาประดิษฐ
(Typical AI Application Techniques)
3.1 การรูจ าํ ถอยคําพูด (Speech Recognition)
เปนเทคนิคทีส่ าํ คัญและนํามาใชกนั อยางแพรหลายในปจจุบนั ซึง่ เทคนิคนีส้ ามารถแปลงถอยคําพูดออกมา
เปนตัวหนังสือไดอยางรวดเร็ว ทัง้ นี้ ไดมกี ารนําการรูจ าํ ถอยคํา
มาประยุกตใชกบั การใชงานในชีวติ ประจําวันของผูใ ชงานดวย
เชน การทํางานของระบบผูชวยในอุปกรณมือถือสมารทโฟน
ของบริษัทผูผลิตสมารทโฟน ไมวาจะเปน ระบบสิริ (Siri) ของ
แอปเปล (Apple) หรือระบบกูเกิ้ลวอยซ (Google Voice) ใน
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด (Android) ในสมารทโฟน เปนตน
3.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural
Language Processing)
เปนเทคนิคที่ใชในการทําความเขาใจภาษา
ตามปรกติที่ใชกันทั่วไป เชน การหาใจความสําคัญจากตัว-
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หนังสือ ซึ่งเทคนิคนี้ทําใหปญญาประดิษฐสามารถสื่อสาร
โตตอบกับมนุษยไดดวยการเรียนรูผานตัวหนังสือดวยตัวเอง
ในการนี้ การศึกษาของ Verma et al. (2011) พิสูจนวา
เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นมีประสิทธิภาพ
ในการทําความเขาใจขอมูลอันมหาศาลจากการเผยแพรโดย
ผูใชในสื่อเครือขายสังคมอยางทวิตเตอร (Twitter) เพื่อ
ประโยชนในการรับรูขาวสารจากผูใช ดวยความสามารถใน
การประเมินขาวสารที่จริงที่สามารถนํามาใชในการแกไข
วิกฤตการณ หรืออุบัติภัยตางๆ ใหไดอยางทันทวงที ทั้งนี้
องคกรธุรกิจสามารถนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชเพื่อสํารวจ
ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาเพื่อใชในการหา
ขอมูลเชิงลึก (insight) ของผูบริโภคและสามารถใชในการ
ควบคุมและบริหารจัดการวิกฤตการณ (crisis management)
ที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรหรือตราสินคาได
3.3 ทัศนวิสยั ของคอมพิวเตอร (Machine Vision)
เปนเทคนิคทีใ่ ชในการการรูจ าํ วัตถุ ทัศนียภาพ
และกิจกรรมจากรูปภาพ และวิดีโอ ซึ่งระบบจะมีความสามารถในการรูจ าํ จากการฝกฝน ซึง่ ไดนาํ เทคนิคนีไ้ ปใชอยาง
กวางขวาง ไมวา จะเปนการนําไปประยุกตใชในหุน ยนต โรงงานอัจฉริยะ การตรวจสอบความผิดพลาด หรือแมกระทั่งการ
ติดตามและรักษาความปลอดภัย ทัง้ นีส้ ามารถนํามาประยุกต
ใช เ พื่ อ ประโยชน ท างการตลาดด ว ยการนํ า ระบบป ญ ญา
ประดิษฐมาเรียนรู และวิเคราะหภาพในสื่อโฆษณาดิจิทัลที่
ผูบริโภคทําการปฏิสัมพันธ (interact) ดวย เพื่อเรีย นรู
พฤติกรรมตางๆ ของผูบริโภค
3.4 ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System)
เปนเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ใชในการแกไขปญหา
และการทําใหมคี วาสามารถในการมีเหตุมผี ล ซึง่ เปาหมายหลัก
ในการพัฒนาระบบนีก้ เ็ พือ่ ใหมคี วามอัจฉริยะเหมือนมนุษย ซึง่
สวนใหญนาํ มาใชเพือ่ วัตถุประสงคทางวิศวกรรมศาสตร ธุรกิจ
การแพทย อุตสาหกรรม เปนตน โดย Mehr & Shirzi (2012)
ศึ ก ษาพบว า ระบบผู เชี่ ย วชาญนั้ น สามารถที่ จ ะช ว ยเป น ที่
ปรึกษาในกิจกรรมดานการจัดซื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5 การตรวจสอบข อ ผิ ด พลาด (Anomaly
Detection)
เปนเทคนิคที่ใชกันแพรหลายในหลายองคกร
ในปจจุบนั ซึง่ มีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ ตรวจสอบสัญญาณความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่นําเทคนิคนี้
มาประยุกตใชมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการธนาคาร การ
ลงทุน และการประกัน เปนตน

แนวคิดและทฤษฎีการเจาะตลาด และการทําใหเฉพาะเจาะจง
รายบุคคล
กลยุทธการเจาะตลาดนัน้ ถือเปนกลยุทธหนึง่ ทางธุรกิจ
แบบการเติบโต (growth strategy) ที่มีจุดมุงหมายในการ
สรางกําไร เพิ่มยอดขาย และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใน
ตลาดทีต่ ราสินคา ผลิตภัณฑหรือบริการมีการทําธุรกิจอยูแ ลว
ทั้งนี้ Peter & Donnelly (2001) กลาววา กลยุทธการเจาะ
ตลาดเปนการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนทางการตลาดจากเดิม
ขึ้นมาใหมเพื่อใชกระตุนตลาดกลุมลูกคาเปาหมายปจจุบันให
เกิดการซื้อสินคาหรือใชบริการมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งสามารถ
ทําไดหลายวิธี เริ่มตั้งแตการปรับราคา การเพิ่มการสงเสริม
การตลาด การเพิม่ ชองทางการจัดจําหนาย การพัฒนาคุณภาพ
ของสินคา การพัฒนาตลาด ไปจนกระทัง่ ถึงการตัดราคาคูแ ขง
Montgomery & Smith (2009) ใหความหมายการ
ทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลวา หมายถึงการดัดแปลงสวน
ประสมทางการตลาดเพือ่ ใชในการสงเสริมการตลาดรายบุคคล
โดยมีพนื้ ฐานมาจากขอมูลของลูกคา โดยมีเปาหมายสูงสุดเพือ่
ชวยใหบริษัทเพิ่มผลกําไรจากการขายสินคาและบริการและ
การเพิ่มคุณคาใหกับตราสินคาหรือบริการนั้นกับลูกคา ซึ่งใน
ยุคแรกของการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลเริ่มตนขึ้นเพื่อ
สรางความประทับใจใหกับลูกคาในการบริการจัดการลูกคา
สัมพันธ ซึ่งมุงเนนไปทางดานการตลาดทางตรงกับลูกคาเดิม
ของบริษัท ไมวาจะเปนการศึกษาของ Rust & Verhoef
(2005) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคล
ในสวนประสมทางการตลาดนั้นมีความสัมพันธอยางมีนัย
สําคัญในการชวยเพิ่มผลกําไรขององคกร
ทั้งนี้ ดวยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความเจริญกาวหนาของการเขาถึงอินเทอรเน็ตของผูบริโภค
นักการตลาดสามารถดําเนินยุทธวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจง
รายบุคคลกับลูกคาเฉพาะรายไดหลากหลายวิธีมากขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในการรณรงคการสงเสริมการตลาด ดานการนํา
เสนอเนือ้ หาหรือสินคาในเว็บไซตเพือ่ การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
(e-commerce) ใหเหมาะกับความชอบและความตองการ
ของผูใ ชงานเว็บไซต ไมวา จะเปนการนําเสนอเนือ้ หาหรือสินคา
ที่เฉพาะเหมาะสมตอลูกคารายบุคคล ภายหลังจากที่ผูเขา
เยี่ยมชมเว็บไซตนั้นๆ ไดมีการคนหาสินคาหรือบริการใน
เว็บไซต หรือเนือ้ หาสินคาแนะนําโดยมีการวิเคราะหพฤติกรรม
ของลู ก ค า จากพฤติ ก รรมการเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต พ าณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสนั้นๆ

ในการนี้ ได มี ก ารศึ ก ษาประโยชน ที่ ผู ใช ง านผ า น
อินเทอรเน็ตสามารถรับรูไ ดจากการนํายุทธวิธกี ารทําใหเฉพาะ
เจาะจงรายบุ ค คลมาใช ใ นสื่ อ ออนไลน ซึ่ ง ผู ใช ง านทาง
อินเทอรเน็ตนัน้ สามารถรับรูค ณ
ุ คา 3 ประการ (Pechpeyrou,
2009) นั้นคือ
1. การชวยยนระยะเวลาและชวยลดความพยายามที่
จํ า เป น ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารผ า นช อ งทาง
ออนไลน
2. การชวยคนพบสินคาและบริการที่เหมาะกับความ
ชื่นชอบสวนตัว
3. ความเพลิดเพลินในการคนพบสินคาใหมๆ
จากการศึกษาของ Jones (2015) พบวา วัตถุประสงค
ของนักการตลาดในการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการทําให
เฉพาะเจาะจงรายบุคคลนั้นแตกตางกัน โดยวัตถุประสงคที่
นักการตลาดสวนใหญตั้งเปาหมายไวมากที่สุด คือ การเขาถึง
ลูกคาเปาหมาย การสรางยอดขาย การทําใหเกิดการซื้อซํา
การเพิ่มกลุมลูกคาผูปรารถนาที่มีคุณภาพ และการลดตนทุน
ในการไดมาซึ่งลูกคา ตามลําดับ ทั้งนี้ นักการตลาดสวนมาก
จะนําวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลมาใชในกิจกรรม
ตามลําดับดังนี้คือ อีเมล การสงขอความผานสื่อเครือขาย
ออนไลน การนําเสนอเนื้อหาในหนาหลักของเว็บไซต การนํา
เสนอเนือ้ หาหนาโฮมของเว็บไซต การนําเสนอในเนือ้ หาภายใน
เว็บไซต การนําเสนอผานเว็บไซตบนเครื่องมือสื่อสารไรสาย
การโฆษณาแบบแสดงผล การโฆษณาผานเครือ่ งมือการคนหา
สื่อในเว็บไซต การโฆษณาผานสื่อสังคมออนไลน สินคาใน
เว็บไซตหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขอความบนมือถือ (sms)
ชุมชนออนไลน การยําความสนใจ ขอความในแอปพลิเคชัน
บนมือถือ การสนทนาในเว็บไซต และปายโฆษณาดิจิทัล
เปนตน
แมวายุทธวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลนั้นจะ
ตองมีการเก็บขอมูลของผูบริโภคมาใช ซึ่งมีความกังวลจาก
หลายฝายเกีย่ วกับความเปนสวนตัวของผูบ ริโภค ไมวา จะเปน
จากทางผูบ ริโภคเองหรือหนวยงานของรัฐ ในการนี้ การศึกษา
ของ Krause & Horvitz (2008) ไดแสดงใหเห็นวา การทําให
เฉพาะเจาะจงรายบุคคลในการคนหาในเว็บไซตนั้นสามารถ
ทําใหบรรลุเปาหมายการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลได
แมวาจะมีขอมูลของผูบริโภคเพียงเล็กนอยก็ตาม ทั้งนี้ แมวา
การศึกษาดังกลาวยังไมไดนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใช
ความสามารถในการทํ า ให เ ฉพาะเจาะจงรายบุ ค คลก็ ยั ง

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
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สามารถช ว ยให เ พิ่ ม ยอดขายให กั บ เว็ บ ไซต ก ารพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสไดอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
ผลกระทบของการทํ า ให เ ฉพาะเจาะจงรายบุ ค คลในการ
รณรงคทางการตลาดแบบไวรัลในออนไลน (online viral
marketing campaign) โดย Koch & Benlian (2015) พบ
วาการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลนั้นจะสงผลกระทบตอ
ความรูสึกของผูใชงานไดดวยการสรางความประทับใจใหกับ
ผูใชงาน
อภิมหาขอมูลและการนําปญญาประดิษฐมาใช ในการเรียนรู
ขอมูลพฤติกรรมและความชอบของลูกคา
วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
ขอมูลที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอยางเร็วภายในทศวรรษที่ผานมานั้น
ทํ า ให อ งค ก รแต ล ะแห ง ทั่ ว โลกสามารถเก็ บ ข อ มู ล จํ า นวน
มหาศาลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งขอมูลตางๆ
เหลานั้นมีมากมายเกินกวาที่จะใชเครื่องมือแบบดั้งเดิมไมวา
จะเปนซอฟตแวร หรือระบบฐานขอมูล ในการรวบรวม จัดเก็บ
และประมวลผล และแมแตมนุษยเองก็ไมสามารถจัดการ
ขอมูลไดอยางรวดเร็วและอยางมีเหตุมผี ลได (Miloslavskaya
& Tolstoy, 2016) ซึ่ง Koseleva & Ropaite (2017) ไดให
ความหมายของอภิมหาขอมูลซึ่งมีความแตกตางจากขอมูล
สารสนเทศแบบดั้งเดิม 4 องคประกอบดังนี้
1. จํานวน (volume) ของขอมูล ซึ่งเปนจํานวนที่
มหาศาลที่มาจากแหลงขอมูลมากมายหลายแหลง ไมวาจะ
เปนขอมูลจากระบบเซ็นเซอร มือถือสมารทโฟน หรือเครือขาย
สังคมออนไลน
2. ความเร็ว (velocity) ของขอมูล ซึ่งมีการรวบรวม
และถายโอนอยางรวดเร็ว ทั้งนี้บางขอมูลมีการถายโอนแบบ
ตลอดเวลา
3. ความหลากหลาย (variety) ของรูปแบบของขอมูล
ซึ่งอภิมหาขอมูลนี้ประกอบดวยขอมูลที่ถูกจัดเก็บในหลาย
รู ป แบบและโครงสร า งของข อ มู ล ที่ ไ ม เ ป น ระบบระเบี ย บ
เดียวกัน ไมวาจะเปนขอมูลในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ
ตัวหนังสือ เสียง หรือล็อกการบันทึกขอมูล (data Log)
4. คุณคา (value) ของขอมูล ซึง่ ถือวาเปนกระบวนการ
ในการนําขอมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกมาจากกลุม กอนของขอมูลอัน
มหาศาล โดยที่กระบวนการนี้สําคัญที่สุดในการนําหลักการ
ของอภิมหาขอมูลมาประยุกตใช
Siegel (2003) ไดนําเสนอใหนักการตลาดนําปญญา
ประดิษฐมาใชรวมกับวิธีการอื่นๆ ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ใชในการตัดสินใจทางการตลาด โดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห
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องคประกอบรวม (conjoint techniques) เนื่องจากความ
ซับซอนและจํานวนอันมหาศาลของขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูล
ทางการตลาดในปจจุบนั นัน้ ไดทา ทายขีดจํากัดของซอฟตแวร
ทีใ่ ชคาํ นวณทางสถิตแิ บบดัง้ เดิมเปนอยางมาก โดยทีข่ อ ดีของ
ปญญาประดิษฐคือความสามารถในการเรียนรูรูปแบบของ
ขอมูลทีซ่ บั ซอน การวิเคราะหขอ มูลอันมหาศาล และการสรุป
ขอมูลเปนขอสรุปทีส่ ามารถเขาใจไดไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังเสนอใหนาํ เทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐมาใชในการคาดการณ
พฤติกรรมผูบ ริโภคทีใ่ ชในการตัดสินใจซือ้ เพือ่ นํามาเปนขอมูล
ในการสรางกลยุทธในการสงเสริมการตลาดของนักการตลาด
อีกดวย ทัง้ นี้ ขอมูลทีไ่ ดจากการตัดสินใจซือ้ สินคานัน้ สวนใหญ
ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 ปจจัย คือ (1) วัฒนธรรม (2) สังคม
(3) ปจจัยสวนบุคคล และ (4) จิตวิทยา ซึ่งการวิเคราะหแบบ
ดั้งเดิมนั้นจะใชรูปแบบจําลองพฤติกรรมการเลือก (choice
model) ซึ่งมีขอจํากัดในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่มี
จํานวนมหาศาล ทั้งนี้ การนําเทคโนโลยีโครงขายประสาท
เทียมซึ่งเปนหนึ่งในรูปแบบของปญญาประดิษฐมาใชในการ
วิเคราะหนั้นจะมีความแมนยํามากกวา
ในปจจุบัน มีการพัฒนาการเก็บขอมูลพฤติกรรมของ
ผูบ ริโภคเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง อันเนือ่ งมาจากเทคโนโลยีทเ่ี อือ้ อํานวยใหกบั นักการตลาดมากยิง่ ขึน้ แตอยางไรก็ดี การจัดการ
ขอมูลอันชาญฉลาดจากขอมูลที่มีอยูในมืออยางมหาศาลนั้น
จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกบั นักการตลาดและ
องคกรไดมากกวา ทั้งนี้ ขอมูลของผูบริโภคที่สามารถนํามา
วิเคราะหแบงเปน 2 ประเภทคือ (1) ขอมูลสวนตัวของผูบ ริโภค
ที่ผูบริโภคเปนคนใหขอมูลเอง และ (2) ขอมูลพฤติกรรม
ผูบ ริโภคทีเ่ กิดจากการเก็บขอมูลขององคกร ซึง่ การเก็บขอมูล
ในประเภททีส่ องนัน้ มีความกาวหนาอยางยิง่ ไมวา จะเปนการ
เก็บขอมูลงายๆ อยางเชน คุกกี้ (cookies) ซึ่งเปนการเก็บ
ขอมูลพฤติกรรมการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต ไปจนถึงการเก็บ
ขอมูลจากวัตถุทางกายภาพชิ้นหนึ่งไปยังเครือขายของตัว
วัตถุนนั้ หรือทีเ่ รียกวาอินเทอรเน็ตของสรรพสิง่ (Internet of
things or IoT) เปนตน
Malthouse & Li (2017) ไดนําเสนอวา ในโลกของ
อุตสาหกรรมการโฆษณานั้น ไดมีการนําเทคโนโลยีทางดิจิทัล
มาใชเพิ่มมากขึ้นนั้น ทําใหผูโฆษณาสามารถทําการสื่อสาร
ทางการตลาดไปยังกลุม เปาหมาย ภายในสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยใหผูรับสารสามารถตอบสนองกลับไปยังผูโฆษณา ซึ่ง
การกระทําดังกลาวนัน้ สามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได และ
เปนโอกาสของผูโฆษณาในการวิจัยตอ ซึ่งหมายถึงโอกาสใน
การนําอภิมหาขอมูลมาใชในเชิงประโยชนดานการวิจัยทาง

โฆษณาในหลายๆ ดาน รวมถึงความสามารถในการสราง
โฆษณาแบบทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคล ไมวา จะเปน ขอมูล
ที่ใหบริบทของผูใช (contextual data) และการวิธีการเรียน
รูเชิงสถิติ (statistical learning methods) เปนตน
ทัง้ นี้ ผูน าํ และสนับสนุนทางดานการใชและการพัฒนา
เทคโนโลยี ป ญ ญาประดิ ษ ฐ ใ นป จ จุ บั น ได แ ก เฟซบุ ก
(Facebook) ซึง่ ไดมโี ครงการวิจยั ดานปญญาประดิษฐเฟซบุก
(Facebook AI research) เพื่อพัฒนาและเปดโอกาสใหผูคน
ภายนอกไดมสี ว นรวมในการพัฒนาดวย ดวยเงินสนับสนุนการ
วิจัยจากเฟซบุกในการวิจัยเพื่อทราบผลกระทบในการนํา
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชในเชิงธุรกิจนั้น การศึกษาได
พบว า การนํ า ป ญ ญาประดิ ษ ฐ ม าใช นั้ น สามารถที่ จ ะเพิ่ ม
ผลิตภัณฑมวลรวมระดับโลกจาก 1.49 ลานลานดอลลาร
สหรัฐฯ ไปยัง 2.95 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ภายในปอีก
10 ปขางหนา (“Harnessing AI-driven growth”, 2017)
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั ไดมบี ริษทั หลายแหงทีพ่ ฒ
ั นา
ระบบซอฟตแวรปญ
 ญาประดิษฐสาํ เร็จรูปทีใ่ ช เพือ่ ใหนกั การตลาดจากองคกรทั่วไปใชในการนําอภิมหาขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อประโยชนสําหรับองคกร โดยเฉพาะซอฟตแวรที่ใชในการ
บริหารจัดการสื่อโฆษณาดิจิทัล ที่จะชวยในการกําหนดสื่อ
โฆษณาทีเ่ กีย่ วของและแนะนําสินคา โดยจะแสดงผลใหเฉพาะ
เจาะจงรายบุคคลกับลูกคาเฉพาะรายได (Smilansky, 2017)
การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใช ในยุทธวิธีการทําให
เฉพาะเจาะจงรายบุคคล
ผู บ ริ โ ภคในยุ ค ดิ จิ ทั ล เริ่ ม มองหาตราสิ น ค า ที่ ม อบ
ประสบการณที่มีการออกแบบมาเพื่อตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 25-34 ป รอยละ 80 มองเห็นคุณคา
ในตราสินคาทีน่ าํ เสนอโฆษณาหรือขอเสนอทีอ่ อกแบบมาเพือ่
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ รอยละ 60 ของกลุมผูบริโภค
ดังกลาวยังมองเห็นถึงประโยชนในการนําเทคโนโลยีปญญา
ประดิษฐมาใชในการนําเสนอสินคาและบริการที่ผูบริโภค
ตองการ โดยมีพื้นฐานมาจากความสนใจของตัวผูบริโภคใน
แตละคน (Rocket Fuel, 2017)
วิธีการนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาใชเพื่อเจาะ
ตลาดด ว ยการทํ า ให เ ฉพาะเจาะจงรายบุ ค คลนั้ น เริ่ ม มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยขอมูลที่มีเทคโนโลยี
การเก็บรวบรวมที่เปนประโยชนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Narayanan
(2017) ไดยกตัวอยางการทํางานของปญญาประดิษฐใหเห็น
ภาพยิง่ ขึน้ วา ในกรณีทลี่ กู คาคนหนึง่ เขามาเยีย่ มทีเ่ ว็บไซตของ
เราหรือเว็บไซตของผูอ นื่ ทีเ่ ราไดโฆษณาไว หากลูกคาคนนัน้ ได

คลิ ก ลงบนภาพโฆษณาหรื อ รู ป ของสิ น ค า เสื้ อ ผ า ที่ มี สี แ ดง
ระบบปญญาประดิษฐจะสแกนภาพสินคาและเรียนรูถ งึ ความชอบของลูกคาคนนั้น และจะแนะนําสินคาอื่นๆ ใหกับลูกคา
คนนัน้ ตามความชอบทีไ่ ดรจู าํ ไวจากการเรียนรูข องการทํางาน
ของปญญาประดิษฐ และหลังจากนั้น หากลูกคาดังกลาวมี
โอกาสผานเขามาในเสนทางทีผ่ โู ฆษณาไดวางสือ่ ไว ระบบก็จะ
นํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วมาวิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอโฆษณาหรื อ
ขอเสนอที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว
เฟซบุกไดใชระบบคอมพิวเตอรปญญาประดิษฐที่มี
ความสามารถในการรูจําภาพที่มีชื่อวา “ลูมอส (lumos)” ใน
การสอดสองรูปภาพบนเครือขายเฟซบุกและอินสตาแกรม
(Instagram) รวมถึงแพลตฟอรมเครือขายสังคมอื่นๆ ที่เปน
ของเฟซบุกเอง เพื่อชวยในการตรวจจับและสั่งหามไมใหมี
รูปภาพอนาจาร เนือ้ หาทีไ่ มเหมาะสม รวมถึงปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ และสวนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือชวยองคกรภาคธุรกิจในการ
เรียนรูพ ฤติกรรมของผูใ ชงาน รวมถึงความชอบและความสนใจ
ในการทํากิจกรรมประเภทตางๆ ทั้งนี้ เปาหมายหลักคือ เพื่อ
โฆษณาสินคาหรือตราสินคาแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลกับ
กลุมลูกคาเปาหมายนั่นเอง (Berinato, 2017)
ผูบริหารตราสินคานําอัดลมที่มีมูลคาตราสินคาที่สูง
ที่สุดในโลกอยางเชนโคคา-โคลา ไดระบุวาเจตนารมณในการ
สร า งตราสิ น ค า ของโคคา-โคล า นั้ น คื อ การสร า งความ
ประหลาดใจใหกบั ผูค นดวยการสรางประสบการณพเิ ศษตางๆ
ใหกับลูกคา (Nemer, 2017) จึงไดมีการนําปญญาประดิษฐ
มาใชในกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ทั่วโลก โดยมีการใช
ประโยชน จ ากอภิ ม หาข อ มู ล ของโคคา-โคล า ซึ่ ง ส ง ผลให
โคคา-โคล า สามารถทํ า การตลาดโดยมี พื้ น ฐานมาจาก
พฤติกรรมของผูบ ริโภค ดวยการนําเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ
มาใชในการเจาะตลาดเพือ่ สรางเนือ้ หาการโฆษณาแบบเฉพาะ
เจาะจงรายบุคคลใหสอดคลองกับความชอบของลูกคาแตละ
ราย โดยวิเคราะหขอมูลของผูบริโภคแตละรายจากขอมูล
พฤติกรรมตางๆ ในระบบออนไลน ทั้งนี้ ขอมูลสวนใหญไมใช
ขอมูลสวนตัวของลูกคา (VB Staff, 2017) ในการนี้ โคคา-โคลา
ไดนําเสนอโฆษณาที่ใชยุทธวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจงราย
บุคคลกับปายโฆษณาดิจิทัล ณ จุดขายภายในรานคาปลีก
รานอาหาร และโรงภาพยนตร ดวยการทีอ่ ปุ กรณ ณ จุดขายนัน้
ดึงขอมูลพฤติกรรมการเขาใชเว็บไซตของบุคคลคนนั้นจาก
เครือขายโฆษณาทางดิจิทัลของกูเกิ้ล (Google) ที่มีชื่อวา
ดับเบิ้ลคลิก (DoubleClick) ที่ทํางานรวมกับอุปกรณบีคอน
(beacon) ที่ติดตั้ง ณ จุดขายเพื่อสงสัญญาณไปรับขอมูลจาก
สมารทโฟนของลูกคา และแปลขอมูลพฤติกรรมและความชอบ
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
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ของลูกคาที่เคยไดมีการเก็บขอมูลมาแลวจากการรณรงค
โฆษณากอนหนา หรือจากจุดสัมผัสที่ผูรับสื่อไดเคยมีการ
ปฏิสัมพันธกับสื่อของดับเบิ้ลคลิกกอนหนานี้ ซึ่งจากการนํา
วิธีการดังกลาวไปทดสอบดวยการนํารองไปใชกับเครือขาย
รานคาปลีกอัลเบิรตสัน (Albertsons) ทั้งหมด 250 แหงใน
สหรัฐอเมริกานั้น ปรากฏวาสามารถสรางยอดขายของกลุม
เครือ่ งดืม่ นาํ อัดลมอยางมีนยั สําคัญ ซึง่ ไมเพียงแตเพิม่ ยอดขาย
ของโคคา-โคลาเทานั้น แตยังสามารถชวยเพิ่มยอดขายนํา
อัดลมตราอื่นๆ ของบริษัทที่อยูบนชั้นวางสินคาเดียวกันได
อีกดวย (Moye, 2017)
การนําเทคโนโลยีปญ ญาประดิษฐมาใชในการสรางขอเสนอ
แบบทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลนั้น ไมไดจํากัดเฉพาะ
บริษทั เจาของตราสินคาหรือองคกรรายใหญเทานัน้ แตตวั แทน
จําหนายสินคาในระดับทองถิน่ ก็มกี ารนําเทคโนโลยีนม้ี าประยุกต
ใชเชนกัน ในการนี้ Power (2017) ระบุวา ตัวแทนจําหนาย
รถจักรยานยนตยี่หอฮารเลย-เดวิดสัน (Harley-Davidson)
ในเมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชระบบปญญา
ประดิษฐภายใตชอื่ ผลิตภัณฑ “อัลเบิรต (Albert)” ของบริษทั
ผูพัฒนาระบบปญญาปญญาประดิษฐในนาม “แอดกอริธึม
(Adgorhythm)” ในการเพิม่ ลูกคาผูป รารถนา (sales leads)
โดยใช ร ะบบป ญ ญาประดิ ษ ฐ หรื อ อั ล เบิ ร ต นี้ ดํ า เนิ น การ
วิเคราะหขอมูลที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดเพื่อสรางลูกคา
ผูปรารถนาจากฐานขอมูลของตัวแทนจําหนายในอดีต โดยใช
ขอมูลทีเ่ ก็บจากเว็บไซตของตัวแทนจําหนาย อาทิ ขอมูลลูกคา
ที่สั่งซื้อสินคา ขอมูลของลูกคาที่เพิ่มสินคาลงในตะกราใน
เว็บไซต (add to cart) ขอมูลของลูกคาที่เขาเยี่ยมชมเนื้อหา
ของเว็บไซต หรือลูกคาที่เขาเยี่ยมชมเว็บไซตของตัวแทน
จําหนายนานที่สุดจํานวนรอยละ 25 ของผูเยี่ยมชมทั้งหมด
เปนตน โดยในการวิเคราะหขอ มูลนัน้ ไดเลือกขอมูลของลูกคา
ที่มีความสอดคลองกับขอมูลโปรไฟลของลูกคาเปาหมาย
(persona) ทีเ่ คยซือ้ และขอมูลของลูกคาเปาหมายทีฮ่ ารเลย-
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เดวิดสันกําหนดไว ซึ่งเมื่อไดขอมูลลูกคาที่ปรารถนาแลวก็จะ
มีการนําเสนอขอเสนอทีท่ างกลุม ลูกคาดังกลาวสนใจ ทัง้ นี้ หลังจากนําเสนอขอเสนอแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลกับกลุม
ลูกคาดังกลาวแลว สงผลใหตวั แทนจําหนายฮารเลย-เดวิดสัน
ที่จากเดิมสามารถสรางลูกคาผูปรารถนาที่มีคุณภาพเพียง 1
คนตอวัน เพิ่มเปน 40 คนตอวันภายในเดือนแรกที่มีการใช
เทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ ซึง่ หลังจากผานไป 3 เดือน ตัวแทน
จํ า หน า ยรายนี้ ส ามารถสร า งลู ก ค า ผู ป รารถนาเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง
รอยละ 2,930
ทัง้ นี้ จากการศึกษาการนํายุทธวิธกี ารทําใหเฉพาะเจาะ
รายบุคคลมาใชในหลากหลายรูปแบบของแตละองคกรนั้น
ผูเขียนจึงสามารถสังเคราะหเพื่อสรุปความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐและยุทธวิธกี ารทําใหเฉพาะเจาะจง
รายบุคคลไดดังปรากฏในแผนภาพที่ 1 ซึ่งเริ่มตนจากการที่
นักการตลาดไดกําหนดเกณฑในการจําแนกกลุมลูกคาตาม
ความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของลูกคา หลังจากนั้นจะนํา
เทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐไปใชเรียนรูแ ละวิเคราะหขอ มูลของ
ลูกคารายบุคคลจากฐานขอมูลที่เก็บมา ซึ่งอาจจะเปนขอมูล
ที่องคกรเก็บขอมูลเอง เชน ประวัติขอมูลการซื้อสินคาของ
ลูกคา ประวัติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต ขอมูลจากการลง
ทะเบียนจากกิจกรรมตางๆ เปนตน หรืออาจเปนขอมูลที่เก็บ
โดยองคกรที่เปนบุคคลที่สาม เชน การเก็บขอมูลพฤติกรรม
ผูบริโภคจากการปฏิสัมพันธกับสื่อโดยผูใหบริการสื่อโฆษณา
หรื อ การเก็ บ ข อ มู ล จากองค ก รที่ จั ด หาสิ น ค า และบริ ก าร
(supplier) ซึ่งเมื่อมีการรณรงคโฆษณาหรือการดําเนินการ
ตลาดทางตรงไปยังสื่อตางๆ ก็จะสามารถนําเสนอเนื้อหา
เฉพาะเจาะจงรายบุคคลตอลูกคานั้นๆ ได นอกจากนี้ เมื่อ
ลูกคาแตละรายไดมีการตอบสนองตอสื่อนั้นๆ ก็จะสามารถ
เก็บขอมูลพฤติกรรมดังกลาวนีเ้ ขามายังฐานขอมูลอีกครัง้ เพือ่
ใชเปนขอมูลในการทําการตลาดในอนาคตได

ภาพที่ 1 ความสัมพันธของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับยุทธวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคล
ที่มา: ผูเขียนสังเคราะหขึ้นเอง
บทสรุป ขอเสนอแนะ และการปรับตัวของนักการตลาด
จะเห็นไดวาในปจจุบัน มีการนําเทคโนโลยีปญญา
ประดิษฐมาใชในการทําการตลาดตางๆ มากมายเพื่อใชแทน
การทํางานของมนุษยมากขึน้ ถึงแมวา จะยังไมสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐในปจจุบันใหมีความอัจฉริยะจน
สามารถแทนทีม่ นุษยไดอยางสิน้ เชิง แตกไ็ มสามารถปฏิเสธได
ถึงความสําคัญของปญญาประดิษฐได ดังที่ไดเห็นถึงการนํา
ความสามารถของปญญาประดิษฐมาประยุกตใชในกิจกรรม
ด า นต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง ในยุ ค ดิ จิ ทั ล วิ วั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาระบบการให
บริการอินเทอรเน็ตไดเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ ริโภคในการเขาถึง
และการรับสื่อจากเดิมมาก สงผลใหนักการตลาดตองปรับตัว
และปรับแผนทางการตลาดใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทําใหตราสินคานั้นครองใจ
ผูบริโภคได การที่สื่อดิจิทัลนั้นมีความสามารถในการเขาถึง
ผูบ ริโภคไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการแขงขันในการเขาถึงและ
ในการสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งปจจัย
สําคัญคือการนําเสนอสิง่ ทีล่ กู คาแตละคนชืน่ ชอบ ทัง้ นี้ แนวคิด
การเจาะตลาดดวยยุทธวิธกี ารทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลนัน้
สามารถสรางความประทับใจและสรางความสนใจในระดับสูง
ใหกับลูกคารายบุคคล ดังนั้น การนําแนวคิดการทําใหเฉพาะ
เจาะจงรายบุ ค คลมาใช ใ นการส ง เสริ ม การตลาดเพื่ อ ให

มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยการนําปญญา
ประดิษฐเขามารวมใชในการนําเสนอแบบเฉพาะเจาะจงราย
บุคคล เพื่อพัฒนากลยุทธการเจาะตลาดนั้นจึงมีความจําเปน
มากยิ่งขึ้น
การนํายุทธวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลมาใช
ในการสงเสริมการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ ตลาดของ
สินคาหรือบริการนั้นๆ ควรมีความสามารถในการที่จะแบง
สวนตลาด (segmentation) ไดอยางชัดเจน และนักการตลาด
จําเปนตองเขาใจพฤติกรรม ความชอบ และความตองการของ
ลูกคาที่แตกตางกัน เพื่อนําเกณฑดังกลาวมาใชในการสราง
โฆษณาหรือขอเสนอทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ นี้ การทีแ่ ตละองคกรจะ
นําปญญาประดิษฐมาชวยในการนําเสนอดวยยุทธวิธกี ารทําให
เฉพาะเจาะจงรายบุคคลนั้น นักการตลาดตองมีขอมูลของ
ลูกคาแตละบุคคลจากการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ กอน จึง
จะสามารถนําปญญาประดิษฐมาเรียนรูได ซึ่งคําถามที่สําคัญ
ขององคกรคือ “องคกร ควรนําปญญาประดิษฐมาใชเมื่อไร”
ซึ่งผูเขียนขอแนะนําใหมีการนําปญญาประดิษฐมาใชสําหรับ
องคกรที่มีการเก็บขอมูลของผูบริโภคในแบบที่มีความหลาก
หลายในโครงสรางของขอมูล ที่ไมสามารถใชเครื่องมือหรือ
ซอฟต แวร ป กติ ใ นการวิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอโฆษณาหรื อ
ขอเสนอใหกับลูกคาแตละรายได โดยเฉพาะขอมูลที่เก็บมา
จากสื่ อ โฆษณาทางดิ จิ ทั ล ซึ่ ง มี โ ครงสร า งของข อ มู ล ต า งๆ
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ที่ซับซอน และสามารถเก็บขอมูลที่จะระบุตัวตนของลูกคา
แตละรายได ดังนัน้ ในขัน้ ตอนการวางแผนรณรงคโฆษณาทาง
ดิจทิ ลั นัน้ องคกรจําเปนตองคํานึงถึงการเก็บขอมูลเหลานีด้ ว ย
อยางไรก็ตาม วิธีการนําปญญาประดิษฐมาใชในการ
เจาะตลาดด ว ยวิ ธี ก ารทํ า ให เ ฉพาะเจาะจงรายบุ ค คลนั้ น
องคกรสามารถทําได 3 วิธีการคือ (1) การพัฒนาปญญา
ประดิษฐเพื่อใชในองคกรโดยเฉพาะ (2) การใชระบบปญญา
ประดิษฐสําเร็จรูปที่มีการพัฒนาโดยองคกรผูพัฒนาปญญา
ประดิษฐ และ (3) การใชบริการของผูใ หบริการทางสือ่ โฆษณา
ทีม่ วี ธิ กี ารทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลอยูแ ลว ดังทีป่ รากฏใน
กรณีศกึ ษาของโคคา-โคลาทีไ่ ดกลาวไวแลวขางตน อยางไรก็ตาม
การนําวิธกี ารสุดทายมาใชนน้ั นักการตลาดหรือผูบ ริหารจําเปน
จะต อ งวิ เ คราะห แ ละแบ ง กลุ ม ลู ก ค า ที่ มี ค วามแตกต า งกั น

ไดอยางชัดเจน รวมถึงมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอดวย
มิฉะนัน้ การนําเสนอดวยยุทธวิธีการทําใหเฉพาะเจาะจงรายบุคคลนั้น จะไมเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพและคุมคากับ
การลงทุนในการใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
สุดทายนี้ สิ่งที่นักการตลาดจําเปนจะตองคํานึงถึงใน
การวิเคราะหและการเก็บขอมูลพฤติกรรมของลูกคา คือความ
เปนสวนตัวของผูบริโภค โดยที่ Malthouse et al. (2017)
ไดกลาวถึงความเหมาะสมของการทําโฆษณาใหเฉพาะเจาะจง
รายบุ ค คลว า การโฆษณาดั ง กล า วมี เ ส น บางๆ ระหว า ง
การทําใหลกู คาประทับใจดวยการนําเสนอขอเสนอทีเ่ กีย่ วของ
กับลูกคาคนนัน้ กับความนาหวาดระแวงของลูกคาทีต่ ราสินคา
จะละเมิดความเปนสวนตัว ซึง่ ความเชือ่ มัน่ ในตราสินคานัน้ มี
ความสําคัญมากที่สุดในการบริหารตราสินคา
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