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Book Review: Sport Analytics

   ในปัจจุบันน้ีกีฬานอกจากจะเป็นธุรกิจที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชมแล้ว ยังเป็นธุรกิจที่สามารถท�าเงินได้เป็น

จ�านวนมากและกลายเป็นธุรกิจท่ีมีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างสูง เราอาจจะคุ้นเคยกับกีฬาระดับโลกอย่างฟุตบอล

อังกฤษ ซึ่งมีผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก หรือกีฬาอเมริกันฟุตบอล 

หรือบาสเกตบอล จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนกีฬาทั่วโลกเช่นกัน สโมสรกีฬาเหล่านี้จึงเป็น

องค์กรที่สร้างรายได้เป็นจ�านวนมาก ส�าหรับในประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่ากีฬาอาชีพยังมีไม่มากนัก แต่ในช่วงปีหลัง ๆ  

มานี้ เราจะเริม่เหน็การเกดิขึน้ของกฬีาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่กฬีาฟุตบอล ซึง่เปน็กฬีายอดนิยมของชาวไทยมาชา้

นาน แต่ก่อนนัน้ นกัฟตุบอลของไทยมกัจะเป็นนกัฟตุบอลสมคัรเล่น กล่าวคอืกลางวนัจะต้องไปท�างานประจ�า ตกเยน็

กอ็าจจะมาฝึกซ้อมฟตุบอล การเล่นฟตุบอลยังไม่สามารถท�าเงนิได้เพยีงพอในการเลีย้งชพีของตน ส่วนแฟนบอลทีจ่ะ

เข้ามาดูฟุตบอลนั้น ในหลาย ๆ นัดของการแข่งขัน จะพบว่ามีจ�านวนที่น้อยมาก จนบางครั้งมีการเปรียบเทียบกันว่า

จ�านวนแฟนฟุตบอลในบางนัดนั้น น้อยกว่าจ�านวนนักฟุตบอลในสนามเสียอีก
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 แต่ส�าหรับป ัจจุบันน้ัน เริ่มมีการจัดการที่ เป ็นมืออาชีพมากขึ้น มีการจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพขึ้นอย ่างมากมาย 

สโมสรฟุตบอลชั้นน�าในเมืองไทย เช่น เมืองทอง ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือชลบุรี เอฟซี นั้นได้มีการจ้างนักฟุตบอล

ที่มีฝ ี เท ้าชั้นน�าทั้ งในและต ่างประเทศ โดยนักฟุตบอลเหล ่านี้ก็ เป ็นนักฟุตบอลอาชีพ บางคนมีรายได ้ เป ็นหลักหลาย

แสนบาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับผู ้บริหารในองค์กรระดับสูงด ้วยซ�้า ในส่วนของแฟนบอลน้ัน จะเห็นว ่าหลาย ๆ นัด

ของการแข ่งขัน แฟนบอลก็เข ้ามาชมเป ็นจ�านวนมาก เป ็นหลักหลายหม่ืนคนทีเดียว ซึ่งน�ามาซึ่งรายได ้ให ้ กับสโมสร 

เหล่านี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวน้ันไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในกีฬาฟุตบอลเหล่านั้น ยังเกิดขึ้นกับอีกหลายกีฬา ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล  

ที่เราได้เห็นความส�าเร็จของทีมชาติหญิงของเราในระดับโลก หรือแบดมินตันหญิง ที่ขึ้นสู่ระดับแชมป์โลกมาแล้ว เช่นกัน

 เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสความนิยมกีฬาที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในธุรกิจนั้นเกิดขึ้นมาจากความส�าเร็จของทีมหรือผู้เล่น 

ซึ่งเป็นเหตุผลที่สโมสรกีฬาหลายสโมสรได้พยายามทุ่มเททั้งในเรื่องของเงินเดือนและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักกีฬาที่

มคีวามสามารถสงูให้เข้ามาเล่นให้กบัสโมสร เพือ่ให้สโมสรประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนั และท�าให้แฟนกีฬามคีวามสนใจในสโมสร

เพิ่มมากขึ้น อันจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จทางด้านธุรกิจต่อไป

 อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างหน่ึงที่อยู่เบ้ืองหลังความส�าเร็จเหล่านี้ได้แก่การน�าเอาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพ่ือ

ท�าให้ทีมกีฬาเหล่านี้ประสบผลส�าเร็จถ้าใครเป็นแฟนกีฬาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล NBA หรืออเมริกันฟุตบอล NFL หรือ

ฟุตบอลอังกฤษ ในระหว่างการแข่งขันนั้นมีการน�าเสนอสถิติต่าง ๆ จ�านวนมาก สถิติเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อมูลประกอบให้กับผู้ชม

เพ่ือความรูแ้ละความบนัเทงิเท่านัน้ แต่ยังเป็นสิง่ทีแ่ต่ละทมีน�าไปวเิคราะห์เพือ่ค้นหาจดุแขง็จดุอ่อนของทัง้ตวัเองและทัง้คูแ่ข่งเพือ่ให้ทมี

ประสบความส�าเร็จต่อไป
  

 ส�าหรบัองค์กรกฬีาในประเทศไทยนัน้ การใช้สถติ ิหรือข้อมลูเชงิปรมิาณเหล่านียั้งมค่ีอนข้างจ�ากดั ส่วนหนึง่อาจจะมาจากความ

รูใ้นเชงิการวเิคราะห์ข้อมลูเหล่านีใ้นวงการกฬีายงัไม่ค่อยแพร่หลาย ประกอบกบัการเก็บข้อมลูในลกัษณะดงักล่าวกยั็งไม่ค่อยเกดิขึน้มาก

นักเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ที่ส�าคัญหนังสือหรือต�าราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่านี้เรียกว่าหาได้ยากมากและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก
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ปีที่ 37 ฉบับที่ 141 มกราคม-มีนาคม 2557

 หนงัสอืเรือ่ง Sport Analytics ซึง่เขยีนขึน้โดย Benjamin C. Alamar ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานด้านนีโ้ดยตรง และ

ยงัเป็นนกัวจิยัทีท่�าวจิยัเกีย่วกบัการวิเคราะห์ข้อมลูในเชงิการกฬีา จงึเป็นหนงัสอืเล่มหนึง่ทีม่คีวามน่าสนใจมากส�าหรบัผูท้ีต้่องการจะเรยีนรู้

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการแข่งขันกีฬา

 หนังสือเล่มนี้มีความหนา 132 หน้า โดยแบ่งออก

เป็น 9 บทหลัก ๆ โดยบทแรกเริ่มจากการแนะน�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการกีฬา หรือที่เรียกว่า 

Sport Analytics ว่าคอือะไร มปีระโยชน์อย่างไร และจึงเริม่

เข้าไปแนะน�าลกัษณะของข้อมลูและการจัดการข้อมูลในบท

ที ่2 ส�าหรบัในบทที ่3 นัน้จะแสดงวิธกีารทีจ่ะเปลีย่นข้อมลู

ดิบหรือที่เรียกว่า Data ให้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

แก่ผู้ตัดสินใจหรือที่เรียกว่า Information โดยสรุปแล้วใน 

3 บทแรกนี้หลัก ๆ เป็นการกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในเบื้องต้น

 ส�าหรับในบทที่ 4 ได้มีการกล่าวถึงการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณที่ใช้ในการท�านายเหตุการณ์ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การเก็บ

ข้อมูลสถิติการวิ่ง 100 เมตรของนักกีฬา ท�าให้สามารถทราบว่าเขาจะสามารถพัฒนาความเร็วของเขาในระดับใด โดยมีการน�าเอาข้อมูลใน

ลักษณะนี้ไปใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนต่าง ๆ เช่น การลงทุนในการซื้อตัวนักกีฬา ในบทนี้ได้น�าเสนอค�าถามที่ส�าคัญที่ควรจะถาม

ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

      1. ท�าไมจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล         2. ผลของการวิเคราะห์จะถูกน�าไปใช้ในบริบทใด

      3. ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีความไม่แน่นอนมากน้อยเพียงใด       4. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยผู้ตัดสินใจได้อย่างไร

      5. เราจะสามารถลดความไม่แน่นอนลงได้อย่างไร

 บทถัดมาคือบทที่ 5 นั้น เป็นบทที่กล่าวถึงแนวทางการสร้างตัววัดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ตามมาด้วยบทที่ 6 ซึ่ง

จะกล่าวถึงระดับสารสนเทศที่จ�าเป็นต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างในหลายระดับ เช่น การรายงานผลในภาพรวมหรือในระดับบุคคล (ส�าหรับ

นักกีฬาแต่ละคน) เป็นต้น ส�าหรับในบทที่ 7 นั้น นับว่าเป็นอีกบทที่มีความส�าคัญไม่แพ้กัน คือเป็นการน�าเสนอแนวทางในการน�าเอาการ

วเิคราะห์เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร โดยจะเริม่จากความคดิสร้างสรรค์ การน�าไปทดลองใช้ ให้ทกุคนมส่ีวนร่วม จนกระทัง่สร้างให้กลาย

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในที่สุด

 บทที่ 8 ในหนังสือเล่มนี้ท�าหน้าที่คล้าย ๆ  กับเป็นบทสรุปที่แสดงให้เห็นขั้นตอนหลัก ๆ  ในการน�าเอาการวิเคราะห์ผลทางการกีฬา

ไปใช้ในองค์กร เริ่มตั้งแต่การจัดการข้อมูล (รายละเอียดในบทที่ 1-3) การสร้างตัววัดและการพยากรณ์ (บทที่ 4-5) และการสร้างระบบ

สารสนเทศ (บทที่ 6-7) และส�าหรับบทที่ 9 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการสร้างและจัดการทีมงานที่จะท�างานเกี่ยว

กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการกีฬาเหล่านี้

 จะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ท�างานทางด้านการกีฬาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งจะ

น�าไปใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ผู้จัดการทีม ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการคัดเลือกและซื้อตัวนักกีฬา หรือผู้ตัดสินใจอื่น ๆ ที่

ต้องมีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องในด้านการกีฬา

 หนังสือเล่มน้ีถกูเขยีนโดยผูมี้ประสบการณ์ตรงทางด้านน้ี จงึเป็นหนงัสอืทีค่่อนข้างอ่านง่ายและมตีวัอย่างประกอบทีท่�าให้เหน็ภาพ

ชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อจ�ากัดท่ีอาจจะมีส�าหรับผู้อ่านคือหนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู้ที่สนใจหรือมีพื้นความรู้ทางด้านกีฬามาพอสมควร

แล้ว เพราะตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างนั้น จะอ่านให้เข้าใจผู้อ่านจ�าเป็นต้องรู้จักกีฬานั้น ๆ มาก่อนแล้ว แต่โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้น่าจะ

มีประโยชน์และจะสามารถช่วยพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จได้ต่อไปในอนาคตในที่สุด
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สำ�หรับองค์กรกีฬ�ในประเทศไทยนั้น ก�รใช้สถิติ หรือ

ข้อมูลเชิงปริม�ณเหล่�นี้ยังมีค่อนข้�งจำ�กัด ส่วนหนึ่งอ�จ

จะม�จ�กคว�มรู้ในเชิงก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเหล่�นี้ในวงก�ร

กีฬ�ยังไม่ค่อยแพร่หล�ย ประกอบกับก�รเก็บข้อมูลใน

ลักษณะดังกล่�วก็ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นม�กนักเม่ือเทียบกับต่�ง

ประเทศ ที่สำ�คัญหนังสือหรือตำ�ร�ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ

เหล่�นี้เรียกว่�ห�ได้ย�กม�กและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก
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