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Training of Trainers on Big Data Analytics for Public Sector Productivity 

ระหวางวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 

ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

จัดทําโดย นายพิชุตม ทองจันทร 

ตําแหนง รักษาการผูชวยผูอํานวยการฝาย ฝายบริหารขอมลูลูกคา ธนาคารออมสิน 

วันที่ 7 มกราคม 2563 

ที่มาของโครงการ 

โครงการ Training of Trainers on Big Data Analytics for Public Sector Productivity จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 

ระหวางวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 โดย องคการเพ่ิมผลผลติแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization) หรือ APO 

และ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เปนหนึ่งในโครงการชุดฝกอบรม มีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหกับ

หนวยงานและองคกรสาธารณะภายใตประเทศสมาชิกขององคการเพ่ิมผลผลติแหงเอเชีย 

โครงการนี้เปนโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญดานการวิเคราะหขอมลู 1 ทาน จาก

ประเทศสิงคโปร ไดแก Prof. Michelle CHEONG Lee Fong โดยเน้ือหาประกอบดวย  

 วันที่ 1 และวันที่ 2 พูดถึงภาพรวมในการฝกอบรม การวิเคราะหขอมูลและความสําคญัในการตั้งคําถามเพ่ือ

วิเคราะหขอมูลท่ีถูกตองโดยใช Microsoft Excel ในการคํานวณขอมูล พรอมทําแบบฝกหัด  

 วันที่ 3 พูดถึงการทําความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหแบบ Descriptive และ Visualization โดยใช QlikSense 

Program พรอมทําแบบฝกหัด  

 วันที่ 4 พูดถึงการทําความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหแบบ Predictive โดยใช WEKA Program และการทํา 

Forecasting พรอมทําแบบฝกหัด  

 วันที่ 5 พูดถึงการพัฒนาการคิดวิเคราะหขอมลู การวิเคราะหขอมูลที่นําเสนอโดย DELTA Framework พรอมทั้ง

การประเมินความสามารถในการวิเคราะหขององคกร 

 



เนื้อหา/องคความรูท่ีไดรับ 

 
 

ภาพที่ 1 การวิเคราะหขอมูล 
 
 เริ่มจากการเรียนรูพืน้ฐานเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล กําหนดวาการวิเคราะหขอมูลคืออะไร ซึ่งเปนการใชขอมูล 
การวิเคราะหเชิงสถิติและเชิงปริมาณ มาประกอบการวิเคราะหโดยมีการฝกตั้งโจทยเพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีถูกตอง ฝกตั้งคาํถาม 
เพ่ือตอบโจทยและนําผลการวิเคราะหขอมูลไปสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินธรุกิจ  

 
โดย Big Data มีคุณลักษณะสําคญัอยู 4 อยาง คือ  
 

 
ภาพที่ 2 คุณลักษณะของ Big Data 

 
1. Volume คือ ขอมูลทีม่ีปริมาณมาก ในระดับ Terabyte หรือ Petabyte ขึ้นไป  

2. Velocity คือ ขอมูลมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว หรอือาจจะหมายถึงความเร็วของการสรางขอมูลและประมวลผล
ขอมูล  



3. Variety คือ ชนิดและลักษณะของขอมูลมีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสราง แบบก่ึงโครงสราง หรือแบบไมมโีครงสราง เชน 
รูปภาพ ขอความ วีดีโอ  

4. Veracity คือ คุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูล เพราะถาขอมูลไมมีคณุภาพ ไมมีความนาเช่ือถือ ซึ่งมคีวามเก่ียวเนื่อง
โดยตรงกับผลลัพทการวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  
 
ซึ่งในการจัดการหรือการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกจะถูกแบงเปน 4 ระดบั ไดแก 
 

 
ภาพที่ 3 ระดับการวิเคราะหขอมลูเชิงลึก ที่มา : ดร.ธนชาตย ฤทธ์ิบารุง ผูเช่ียวชาญดาน Data Analytics 

 
 1. Descriptive Analytics  
 ลําดับขั้นแรกของการวิเคราะหขอมูล จะเริ่มตนจากการวเิคราะหแบบพื้นฐาน โดยวิเคราะหเพียงแคตัวแปรเดียวเทานั้น 
(Univariate Analysis) ทําการวิเคราะหดวยเทคนิคประเภทสถิตเิชิงพรรณา หาคากลาง คาการกระจาย เชน คาเฉลี่ย ผลรวม  
เปนตน  
 ตัวอยางคําถามการวิเคราะหในระดับนี้ จะเปนเพียงแคถามเพ่ือใหทราบวาเกิดอะไรขึ้น เชน ยอดขายเปนเทาไหร จาํนวน
ลูกคาทั้งหมดเปนเทาไหร ความถ่ีในการใชบริการบอยแคไหน เปนตน  
2. Diagnostics Analytics  
 ในลําดับขั้นถัดไปของการวิเคราะหนั้น จะเปนการหาความสัมพันธของตัวแปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป (Multivariate 
Analysis) เชน การวิเคราะหสหสมัพันธ (Correlation Analysis) หรือ การวิเคราะหขอมลูเชงิหลายมติิ (Multidimensional 
Analysis) การวิเคราะหขอมลูในขั้นตอนนี้จะเปนการวิเคราะหเพ่ือประเมินวาตัวแปรแตละตัวนั้นมผีลตอกันหรือไม  
 ตัวอยางคําถามการวิเคราะหในระดับนี้ เชน อุณหภูมมิีผลตอยอดขายหรือไม ยอดขายในแตละพ้ืนที่แตกตางกันหรือไม 
เปนตน  
3. Predictive Analytics  
 ระดับการวิเคราะหในขั้นนี้ จะมุงเนนการพยากรณหรือทํานายอนาคต เปนการสรางโมเดลเพ่ือสกัดรูปแบบความสมัพันธ
ที่สามารถนําไปใชกับเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้นได เทคนคิการวิเคราะหจะเปนกลุมเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) หรือ 
การเรยีนรูของเครื่องจักร (Machine Learning)  
 ตัวอยางคําถามการวิเคราะหจะเปนคาํถามเชิงพยากรณ เชน ลูกคาคนไหนจะหยุดใชบริการ เมื่อลูกคาซื้อสินคานี้แลว จะ
ซื้อสินคาใดตอ เปนตน  
 
 



4. Prescriptive Analytics  
 ลําดับขั้นที่ถูกพิจารณาวาเปน Maturity Level ที่สูงสดุของการทํา Data Analytics ก็คือ การทํา Prescriptive 
Analytics หรือ การวิเคราะหท่ีสามารถบอกไดวาตองทําอะไรเพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดภายใตเงื่อนไขท่ีจํากัด โดยเทคนิคที่ใช ก็คือ 
Optimization  
 ตัวอยางคําถามการวิเคราะห เชน ควรตั้งราคาสินคาเทาไหรดี ถึงจะไดกําไรสูงสุด หรือ จะตองวางแผนการสั่งสินคาใน
เวลาใด หรือ เสนทางใดจึงจะใชตนทุนต่ําที่สุด 

 

ฟงกชั่น Microsoft Excel พื้นฐาน ที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี ้ 

1. Excel Basic statistical information – COUNT(), AVERAGE(), MAX(), MIN(), COUNTIF(), COUNTIFS(), SUMIF(), 

AVERAGEIF() 

2. Data filtering – AUTOFILTERS, Advanced Filters o Data Lookup – LOOKUP(), VLOOKUP(), MATCH(), INDEX()  

3. Univariate Data Analysis – Central Tendency (Mean, Median, Mode), Dispersion (SD, Variance)  

4. Bivariate Data Analysis – Causality (Linear relationship), RSQ(), TREND(), COVARIANCE(), CORREL() 

5. Linear Regression – LINEST()  

6. Graphs and Charts – Column, Bar, Pie, Area, XY Scatter   

7. Curve Fitting – XY Scatter with Trendline  

8. Pivot Table and Pivot Chart 

การวิเคราะหแบบ Descriptive และ Visualization 

 การเตรียมขอมลูเพ่ือการวิเคราะหหลักๆจะมีขอมูลอยู 2 ประเภท คือ  

1. Dimensions จะเปนขอมูลประเภทตัวอักษร เชน เพศ ชื่อผลิตภณัฑ ที่อยู ป เปนตน และ  

2. Measures จะเปนขอมลูประเภทตัวเลข เชน ยอดขาย กําไร ตนทุน เปนตน  

 ซึ่งขอมูลทั้ง 2 ประเภทสามารถนํามาวิเคราะหไดตามที่ตองการ โดยการวิเคราะหแบบ Descriptive ที่ตองการใหมีการ

แสดงผล Visualization สามารถใช QlikSense Program เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลใหดูงายขึ้นในรูปแบบของกราฟ

ตางๆ 

 
ภาพที่ 4 กราฟแบบตางๆ 



จะเห็นไดวา QlikSense Program มีกราฟแบบตางๆหลากหลายรูปแบบใหเลือกใชตามความเหมาะของขอมูลแตละประเภท  

โดยสามารถนําเขาไฟลขอมูลท่ีเตรยีมไวเขาสู QlikSense Program และ คลิกเลือกกราฟที่ตองการพรอมเลือกขอมูลที่ตองการจะ

วิเคราะห ก็จะไดผลการวิเคราะหดงัภาพ 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางหนาจอผลการวิเคราะหขอมลูโดยใช QlikSense Program 

 

 ถาตองการทราบจํานวนของคําพูด หรือประโยคที่ถูกกลาวถึงมากที่สดุ จะมีวิธีในการดูไดอยางงายผานการทาํ word 

cloud ซึ่งกอนที่จะทํา word cloud ไดนั้นจะตองทําการ cleaned data ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการเตรยีมขอมลูเพ่ือทํา word cloud 



สาเหตุที่ตองเตรียมขอมูลกอนทํา word cloud เพราะวาในเนื้อหาขอมูลจะมีอักขระพิเศษ เชน # @ / * - เปนตน จึงจําเปนที่

จะตองดําเนินการตดัคําเหลานี้ออกไปจากเนื้อหาในขอมลูกอน หลังจากดําเนินการเสร็จสามารถสราง word cloud ไดโดยเขาไปที่ 

https://www.wordclouds.com/ แลวนําขอมูลทีไ่ดเตรยีมไวไปใสเวปไซตดังกลาว ก็จะไดลักษณะขอมูลดังภาพ 

 

ภาพที่ 7 ขอมูลในลักษณะ word cloud  

การวิเคราะหแบบ Predictive  

 การ Forecasting จะสามารถชวยใหเราทราบเทรนดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือที่จะไดเตียมการรับมือกับสิ่งจะเกิดขึ้น 

เชน การ Forecasting ยอดขายในอีก 3 เดือนขางหนาสามารถทาํไดโดยดูจากยอดขายในเดือนที่ผานมา เปนตน 

 

ภาพที่ 8 สรุปหลักการในการทํา Forecasting 

 

หลักการในการทํา Forecasting  

1. เลือกวิธีการพยากรณที่จะใชโดยทําการพล็อตขอมลูที่ผานมากอน เพ่ือดูวาเปนไปตามแนวโนมหรือฤดูกาลตางๆท่ีผานมาหรือไม  

2. การเลือกวิธีที่เหมาะสม สามารถกําหนดคาพารามิเตอรปรับใหเหมาะสม  

3. เปรียบเทียบวิธีการที่จะเลือกใช โดยใชการดขูอมลูเชิงปริมาณ 



การวิเคราะหขอมูลแบบ Predictive สามารถวิเคราะหผาน WEKA Program โดยการนําเขาขอมูลเขาสูระบบแลว และสามารถ

เลือก Attributes ที่ตองการวิเคราะห พรอมทั้งเลือกโมเดล Linear Regression Clustering & Decision Tree ที่ตองการ

วิเคราะหขอมูลก็จะแสดงผลไดดงัภาพ 

 

ภาพที่ 9 การวิเคราะหแบบ Predictive โดยใช WEKA Program 

DELTA Framework 

เปนกรอบการทํางานที่ผูบริหารสามารถใชในการประเมินองคประกอบที่สามารถทาํให การวิเคราะหในการทํางานไดตรงจุดและยัง

ประสบความสําเรจ็ในการสรางมลูคาจากการวิเคราะห  

 

ภาพที่ 10 DELTA Framework 

DELTA Framework ประกอบไปดวยดังน้ี 

 1.  Data คือ ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ เปนกลุมสัญลักษณ แทนปริมาณหรือการกระทําตาง ๆ ที่ยังไมผาน

การประมวลผล ขอมลูอาจอยูในรปูของตัวเลข ตัวหนังสือ และทายสุดของขอมูลก็คือ วัตถุดิบของสารสนเทศ 

 2.  Enterprise คือ การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

 3.  Leadership คือ ความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่ง

การ การมีอิทธิพลตอผูอ่ืน การมปีฎิสัมพันธ โดยถายทอดแนวคดิไปสูการปฏิบัติ 

 4. Targets คือ ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบตัิงานที่คาดหวัง องคกรกําหนด เปาหมายเปนหลักสําหรับเปรยีบเทียบ

เพ่ือวัดความกาวหนาของความสําเร็จขององคกร  

 5. Analysts คือ นักวิเคราะห ที่ทาํหนาที่เหมือนเปนนักแกปญหาใหองคกร โดยผานการวิเคราะหของขอมูล 

 

 



ภาพการเขารวมกิจกรรมกลุม (Group Discussion) 
 ทางกลุมไดเลือก Data Set ในหัวขอผูปวยที่เปนโรคซึมเศรามาทําการวิเคราะหเพ่ือดูวาปจจัยอะไรบางท่ีเก่ียวของและ
สงผลทําใหเปนโรคซึมเศรา 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพการเขารวมกิจกรรมกลุม 

 ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล ดังภาพพบวา คนท่ีปวยเปนโรคซึมเศราจะอยูในองคกรที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ โดยได
เขารับการรักษาอยางจริงจังที่ 50.6% ซึ่งจะเปนไดวาจากผลการวิเคราะหขอมูลกลุมตวัอยาง จะยังมีผูปวยโรคซึมเศราที่ยังไมไดเขา
รับการรักษาที่คอนขางสูง สวนองคกรที่มีขนาดกลางจะสงผลใหเกิดโรคซึมเศราในจํานวนที่นอย 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 

 สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมมาประยุกตใชในการทาํงาน โดยสามารถวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรแตละ

ตัวจากฐานขอมูล และนําขอมลูมาวิเคราะห เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกบัธนาคาร อีกทั้งการพัฒนา

ผลิตภัณฑ หรือนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละ Segment  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 


