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 ส่วนที่ 1     เน้ือหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 

 1.1  ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

  1) เพื่อแนะน าแนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 

  2) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับพื้นฐานและเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

                        3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ในการใช้ข้อมูลพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านกระบวนการ                          

                           ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

 ข้อมูล (data) มีความส าคัญกับการท าธุรกิจ และการด าเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การใช้ข้อมูลท าให้เกิดความได้เปรียบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจสถานการณ์ ช่วยคาดการณ์อนาคต มองเห็นแนวโน้มและโอกาสต่างๆ แต่ก่อนที่เรา
จะเข้าใจและน าข้อมูลมาใช้ได้ก็ต้องผ่านกระบวนการของ “การวิเคราะห์ข้อมูล” หรือ “Data Analysis” มาก่อน เพื่อถอดรหัสและมองหา
ความสัมพันธ์ให้ได้ค าตอบที่ต้องการ 

 กระบวนการน าข้อมูลมาเรียบเรียง จัดกลุ่ม/แยกประเภทชุดข้อมูล หาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลแต่ละชุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
หาความหมาย หรือค าตอบตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ต่างๆ จนได้ออกมาเป็น “ข้อมูลเชิงลึก” (insight) หรือ “ข้อสรุป” 
(conclusion) ที่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ หาสาเหตุช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูล ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กร 
หรือในอุตสาหกรรมสามารถสร้างความได้เปรียบโดยเฉพาะในแง่มุมของธุรกิจและการตลาด ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทอย่างยิ่งจน
เกิดเป็น “วิทยาศาสตร์ข้อมูล”  หรือ “Data Science” และการใช้ “ข้อมูลมหัต” หรือ “Big Data” เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรได้องค์ความรู้
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กร 

 แม้ว่าองค์กรจะมีข้อมูลเก็บเอาไว้มากมายแค่ไหน แต่หากขาดการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ องค์กรก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ ได้
จากการเก็บข้อมูลเอาไว้ น่ีคือความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายระดับ และซับซ้อนแตกต่างกัน
ไปตามจุดประสงค์ และความซับซ้อนของชุดข้อมูล แต่กระบวนการวิเคราะห์และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์มีหลักการส าคัญที่ข้ามไปไม่ได้  

 1.2  เน้ือหา/องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ  

  Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่น ามาใช้มีทั้ง
ข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน รวมไปถึงการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ข้อมูลเหล่าน้ีถือว่าเป็นข้อมูลที่ส าคัญของ
ธุรกิจ เพราะสามารถใช้สร้างศักยภาพให้กับธุรกิจได้ 

ประเภทของ Data Analytics 

 Descriptive analytics คือ การพรรณาข้อมูลจากอดีต เพื่อให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตในรูปแบบที่ง่ายที่สุด และ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น รายงานการขาย และรายงานผลการด าเนินการ เป็นต้น 

Diagnostic analytics คือ การวิเคราะห์เหตุผลว่าท าไมเหตุการณ์ต่างๆจึงเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ และความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปร
ต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ของยอดขาย และแคมเปญต่างๆ 

 Predictive analytics คือ การท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วน ามาสร้างแบบจ าลองทางสถิติ 
หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น พยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ผลประชามติ เป็นต้น 

 Prescriptive analytics คือ การสรุปข้อมูลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุง สร้างการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือ
หลีกเลี่ยงปัญหาเดิมที่อาจะเกิดซ้ าๆ และเป็นการวางแผนการท างานในอนาคตไว้ โดยมีการคาดการณ์ผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า 



 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมีองค์ประกอบต่างๆที่สามารถช่วยในการริเริ่มสิ่งต่างๆภายในองค์กรได้ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการ
น้ีเริ่มต้นด้วยการคิดวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytics) ที่มาจากข้อมูลในอดีต เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาสิ่งที่จะเกิดขึ้น และมักจะเป็นการวัดตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นต้น การวิเคราะห์
แบบพรรณนาไม่ได้คาดการณ์ หรือช่วยให้ตัดสินใจได้โดยตรง แต่เป็นการสรุปข้อมูลด้วยเหตุผล และการวิเคราะห์ทั่วไป 

 การท า Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มากกว่าน้ัน หรือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับขั้นสูง (advanced 
analytics) ในปัจจุบันจะใช้ข้อมูลต่างๆมากมายมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ โดยมีเครื่องมือมาช่วยในการดึงข้อมูล 
คาดการณ์ และพยากรณ์ จาก Big data* 

วิธีการใช้ Data Analytics  

 การใช้ Data Analytics ต้องมีข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบมาอย่างดี มีความถูกต้องสูง และน าไปใช้ได้ หลายๆธุรกิจมักจะใช้วิธีเข้าถึง
ข้อมูล และผสมผสานข้อมูลที่มีที่มาแตกต่างกัน โดยปัจจุบันมีระบบอัตโนมัติที่หลากหลายที่สามารถใช้เก็บข้อมูลให้เป็นระบบได้ และ
สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลภาพรวมได้ อีกทั้งยังใช้งานง่าย และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยขั้นตอนอย่างง่ายในการน า 
Data Analytics ไปใช้ได้ ดังน้ี 

 1. ท าความเข้าใจปัญหาของธุรกิจ  

 2. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาของธุรกิจ 

 3. จัดระเบียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

 4. วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบต่างๆ 

 5. น าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ และทดลองใช้ 

 6. ติดตามผลลัพธ์และน ามาปรับปรุง 
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หลังจากน้ีจะท าอะไรได้บ้าง 

- ท าความเข้าใจว่าการคิดข้อมูลและการเรียนรู้ทางสถิติคืออะไร 
- แยกความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภายใต้การดูแลและไม่ได้รับการดูแล 
- รู้วิธีการเรียนรู้ทางสถิติเบื้องต้น 
- แยกแยะระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 เม่ือโลกก้าวเข้าสู่ยุค Data อย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังน้ันทักษะในการท างานกับ Data จึงกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากและก าลังจะ
กลายเป็นทักษะส าคัญของคนท างานในศตวรรษที่ 21 และน่ันก็คือทักษะการคิดอย่างเข้าใจ Data หรือที่เรียกว่า Data Thinking น่ันเอง 
 แต่แท้จริงแล้ว Data Thinking คือลูกผสมระหว่าง Design Thinking กับ Data Science คือคนที่ต้องมีความเข้าใจว่าจะเอา 
Data รอบตัวไปต่อยอดกับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง คนท าในต าแหน่งน้ีอาจไม่จ าเป็นต้อง Coding เป็น แต่ต้องมีความเข้าใจวิธีการท างานของ 
Coding 



กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้วยวิถีทางที่ดีที่สุด โดยการแก้ไขปัญหาจะเน้นไปที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคเป็นหลัก ซ่ึงโดยรวมแล้วอาจหมายถึงกระบวนการท าความ
เข้าใจปัญหาของผู้ใช้ และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ ผ่านขั้นตอน 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การเข้าใจ นิยาม สร้างสรรค์ 
จ าลอง และทดสอบ ซ่ึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ถือเป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างหน่ึงเช่นกัน ปัญหาของ
ผู้ใช้ที่กล่าวถึงน้ี คือ สิ่งที่เราจะต้องใช้ระบบ Design Thinking ค้นหาและท าการแก้ไข ซ่ึงขั้นตอนส่วนใหญ่จะเป็นการถามค าถาม เก่ียวกับ
ปัญหาของผู้ใช้ และวิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบัน การน าเอาระบบ Design Thinking นิยมใช้กับการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ทั้งน้ีเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้มากที่สุด ในบางครั้งผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ หากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อนก็อาจจะเรียก นวัตกรรมได้เช่นกัน 
 
ประโยชน์ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เป็นล าดับขั้นตอน โดยกระบวนการน้ีจะท าให้เรามองเห็นอย่างรอบคอบมากขึ้น แก้ไขปัญหาได้ค่อนข้าง
ตรงจุดมีทางเลือกหลายทาง และจะพบตัวเลือกที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุดฝึกความคิดสร้างสรรค์ ระดมความคิด ซ่ึงจะท าให้สมองของเรา
ฝึกคิดได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ ท าให้เราพบวิธีแปลกใหม่ จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ได้เช่นกัน 
 องค์กรท างานเป็นระบบมากขึ้น เน่ืองจากบุคลากรถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ จะส่งเสริมการท างานที่ดี ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์กรอีกด้วย 

ความหมายวิทยาการข้อมูล (Data science)  

 “ Data Science” คือ “ศิลปะในการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระท า” 

“วิทยาการข้อมูลใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก” 
 

วิทยาการข้อมูล (Data Science) 
          วิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นสหสาขาวิชาที่ใช้วิธีการ กระบวนการ อัลกอริทึม และระบบทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อหา
ความรู้จากข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดเก็บเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบ เป็นสาขาที่เก่ียวข้องกับการท าเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และข้อมูลมหัต (Big Data) โดยเป็นการบูรณาการสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในข้อมูลได้ โดยใช้เทคนิคและทฤษฎีที่ได้มาจาก
คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศ 
          วิทยากรข้อมูลน าข้อมูลมาการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ความรู้ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง อย่างเช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการด าเนินงาน ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
วางแผนการตลาด และทิศทางขององค์กรในอนาคต วิทยาการข้อมูลเป็นการค้นพบสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากข้อมูลที่ได้ เช่น รูปแบบการ
ท านาย (Predictive Model) เพื่อน าไปปฏิบัติจริง การสร้างผลิตภัณฑ์ทางข้อมูล (Data Product) ศึกษาถึงกระบวนการ วิธีการ หรือ
เทคนิค ในการน าข้อมูลจ านวนมหาศาลมาประมวลผล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ เข้าใจ ปรากฏการณ์หรือตีความ ท านายพยากรณ์ ค้นหา
รูปแบบหรือแนวโน้มจากข้อมูล และสามารถน ามาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อแนะน าทางเลือกที่เหมาะสม หรือใช้ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดที่จะส่งผลต่อธุรกิจ 
          จากที่กล่าวมาข้างต้นวิทยาการข้อมูล เป็นสาขาที่เก่ียวข้องกับการท าเหมืองข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึก และข้อมูลขนาดใหญ่ จึงขอ
กล่าวอธิบายพอสังเขป เพื่อขยายภาพวิทยาการข้อมูล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังน้ี 
 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
          การท าเหมืองข้อมูล คือกระบวนการค้นหาสารสนเทศหรือข้อความรู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน เพื่อน าข้อความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ได้อาจน ามาสร้างการพยากรณ์หรือ สร้างตัวแบบส าหรับการจ าแนกหน่วยหรือกลุ่ม หรือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือให้ข้อสรุปของสาระในฐานข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลประกอบขึ้นด้วยการน ากระบวนการทางสถิติ
และการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างตัวแบบ กฎเกณฑ์ รูปแบบ การพยากรณ์และข้อความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการ



ท าเหมืองข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนซ่ึงต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีการจัดกลุ่ม การค้นหาความสัมพันธ์ 
การพยากรณ์ เป็นต้น การด าเนินงานมักอยู่ในลักษณะของการสร้างตัวแบบ (modeling) ที่อธิบายความเป็นไปหรือสภาพการณ์หน่ึงที่
เกิดขึ้นแล้ว หรือที่เราทราบค าตอบ แล้วน าตัวแบบน้ีมาใช้อธิบายสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือที่ไม่ทราบค าตอบ ตัวแบบเหล่า น้ีอาจเป็น
ตัวแบบที่เรียบง่ายไปจน ถึงตัวแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน และอาจใช้การผสมผสานแนวคิดหรือเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อที่จะสามารถ 
สกัดข้อความรู้ที่อยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ได้ โดยใช้เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Warehouse) เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท าเหมืองข้อมูล ดังน้ัน ถ้ามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลคุณภาพดี เทคโนโลยีการท าเหมืองข้อมูลจะช่วยในการค้น
หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการท าเหมืองข้อมูลจะก่อให้เกิดกระบวนการอัตโนมัติในการค้นพบสารสนเทศหรือข้อความรู้ใน
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยการใช้วิธีการเช่นการพยากรณ์แนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคแบบอัตโนมัติ หรือเกิดกระบวนการอัตโนมัติใน
การค้นพบรูปแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ด้วยการใช้วิธีการค้นหาเข้าไปในรายละเอียดของฐานข้อมูลเพื่อหารูปแบบที่ ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูล
น้ัน 
 

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 
          การเรียนรู้เชิงลึก เป็นสาขาหน่ึงของ การเรียนรู้ภาษาของเครื่อง ที่พัฒนาอัลกอริทึมขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง โดยโครงข่าย
ใยประสาทเสมือน (Artificial Neuron Networks) น้ันอาศัยแนวคิดและเทคนิคจากการท างานของระบบโครงข่ายใยประสาทในระบบ
ประสาทของมนุษย์ โดยจ าลองการท างานเหมือนกับกลุ่มเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบประสาทที่สามารถรับรู้หลายๆ สิ่งในเวลา
เดียวกัน ด้วยการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Network) ท าให้ระบบสามารถตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ การเรียนรู้เชิงลึก ถูก
น ามาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ มากมาย เช่น การแยกแยะใบหน้าแต่ละคน ตัวอย่างเช่นในการติดแท็กรูปภาพเพื่อนใน Facebook หรือการ
แยกวัตถุที่ไม่ใช่คน หรือใช้เป็นส่วนหน่ึงในระบบรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น 
 

ข้อมูลมหัต (Big Data) 
          ข้อมูลมหัต เป็นการใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ทุกชนิดที่อยู่ในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค 
การเข้าออกของธุรกรรมการเงิน ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ข้อมูลมหัตถูกน ามาประมวลผล จับสาระ วิเคราะห์ถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองโจทย์ของลูกค้าได้ สามารถน ามาต่อยอดโดยการคิดค้น เลือกหา และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลน้ัน พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน (Application) ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค 

 

ในการท าโครงการวิทยาการข้อมูลมีขั้นตอนการท าโครงการวิทยาการข้อมูล อาจเเบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 การวางแผน ในส่วนน้ีเราจะก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการด าเนินงาน ประการที่สองคือการจัดระเบียบทรัพยากร 
ตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลใดบ้างและมีทรัพยากรบุคคลเท่าใด คอมพิวเตอร์ ขนาดไหน และเวลามากน้อยเพียงใด ประการที่สามคือการ 
ประสานความพยายามระหว่างผู้คนเหล่าน้ัน มันเป็นภารกิจทางสังคม แต่ส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ และในที่สุดในแง่ของการ
วางแผนมีผลกระทบของการจัดตารางเวลาโครงการ เน่ืองจากโครงการวิทยาการข้อมูลมักจะท างานร่วมกันและท าเพื่อลูกค้าสิ่งน้ีอาจเป็น
สิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องได้รับความสนใจอย่างรอบคอบการเตรียมข้อมูล ในขั้นตอนน้ีสิ่งเเรกคือจัดหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ถัดไปคือการท า
ความสะอาดข้อมูล น่ันคือท าให้ข้อมูลเหมาะสมกับโครงการของเราและตรวจสอบข้อผิดพลาดตรวจสอบความผิดปกติและตรวจสอบให้
แน่ใจว่าสิ่งที่เราก าลังท างานน้ันถูกต้องและเชื่อถือได้ แล้วส ารวจข้อมูล ดูว่าการกระจายเป็นอย่างไร ดูว่าข้อมูลมีลักษณะอย่างไร แล้วจึง
ปรับแต่งข้อมูล เราเลือกกรณีที่จะรวมข้อมูล เลือกตัวแปรที่จะใช้ สร้างคุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและให้เน้ือหาจริงที่จะใช้งานในส่วนถัดไป
ของขั้นตอนการค านวณข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล คือการสร้างรูปแบบหรือรูปแบบ; ท าหลายอย่าง เม่ือคุณสร้างแบบจ าลองหรือหลายแบบคุณจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง น่ันคือเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจ าลองน้ันมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่ดี เเละ
ประเมินโมเดล พยายามที่จะดูว่ามันแม่นย าแค่ไหนและมันบอกเราเก่ียวกับค าถามที่เราพยายามหาค าตอบมากแค่ไหน สุดท้ายคือปรับแต่ง
โมเดลจากการประเมินผลเราอาจจะต้องการปรับแต่งเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและให้ข้อมูลเท่าที่จะท าได้  
 การประเมินโครงงาน เรื่องน้ีเก่ียวข้องกับการน าเสนอรูปแบบ เรามักจะมีลูกค้าและเราจะต้องน าเสนอผลการวิเคราะห์ของเรา
ให้กับพวกเขาในลักษณะที่เหมาะสมกับพวกเขาและพวกเขารู้ว่าจะท าอย่างไรกับมัน การติดตามที่ปรับใช้โมเดล หากคุณก าลังพัฒนา
รูปแบบการคาดการณ์ที่จะใช้ตัวอย่างเช่นส าหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซคุณจะต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์และคุณต้องรับมันเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าใหม่
เข้ามาและท าการคาดการณ์ 



            วิทยาการข้อมูลจึงเป็นการน าข้อมูลมาการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อน าไปสู่ความรู้ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริงเก่ียวข้องกับการท าเหมืองข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึก และข้อมูลมหัต โดยขั้นตอนการท า
โครงการวิทยาการข้อมูล 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินโครงงาน เป็นต้น 

 
 
การน าวิทยาการข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

 

 

 

 

 



โครงการวิทยาการข้อมูล เช่น 

 การบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ของบันไดเลื่อน 
  - วัตถุประสงค์ (Objective) : คาดการณ์ล่วงหน้าว่าบันไดเลื่อนก าลังจะพังลงมา 
  - ข้อมูล (Data) : ใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆ เพื่อตรวจเช็คบันไดเลื่อนที่ช ารุด 
  - ทดสอบด้วยการดึง (TUG Test) : เป็นการทดสอบเพื่อวัดผลจุดเสี่ยงที่บันไดเลื่อนจะพังลงมา โดยใช้วิธการน่ัง การ 
    ยืน และการเดิน 
  - อย่างไร (How) : หาค่าด้วยการวัดจากการ น่ัง-เดิน-เลี้ยว-เดิน-น่ัง 
  - วัตถุประสงค์ (Objective) : ประเมินค่าอัตโนมัติด้วยภาพวิดีโอ 
  - ข้อมูล (Data) : ข้อมูลวิดีโอ   
       
 
การด าเนินการด้วยข้อมูล (Data-data driven Quality Assurance) 
 
 

“Data-Driven Everything เม่ือทุกสิ่งรอบตัวล้วนถูกขับเคลื่อนด้วย Dataโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว” 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเป็นการศึกษาพัฒนาการน าข้อมูลระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้งานด้าน 
พลังานแสงอาทิตย์มากที่สุด   

- เป็นการน าเทคนิคทางด้านเหมืองข้อมูลที่มีมามากกว่า 10 ปี จะช่วยในการตัดสินใจการสร้างแบบจ าลองพื้นฐานของ
ระบบ     
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ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

2.1 ช่วยในการตัดสินใจจากการใช้ข้อมูลเชิงลึก น ามาคาดเดาการวางแผนแคมเปญการตลาด และเลือกสร้างคอนเทนต์ที่
เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2.2 สร้างแคมเปญการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมไปถึงเข้าใจแนวโน้ม
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้สามารถสร้างแคมเปญมารองรับพฤติกรรมเหล่าน้ันได้ 

2.3 ช่วยสร้างบริการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น  

2.4 ช่วยปรับปรุงกระบวนการท างาน ต้นทุนต่ าลง แต่เพิ่มผลก าไรได้มากขึ้น เพราะเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ท าให้ไม่ต้อง
เสียเวลาในการค้นคว้าหากลยุทธ์ที่เหมาะสม 

2.5 ลดกระบวนการท างานที่ซับซ้อน ทุกๆฝ่ายสามารถท างานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 

2.6 สามารถใช้ตรวจสอบความผิดปกติในการท างาน และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เพราะข้อมูลต่าๆสามารถช่วยวิเคราะห์ คัดกรอง 
และสรุปได้แบบเรียลไทม์ 

2.7 รู้จักลูกค้ามากขึ้นในเชิงธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าปัจจุบัน จะท าให้คุณทราบว่าตอนน้ีลูกค้าต้องการอะไร แล้วลูกค้า
ประเภทไหนที่ซ้ือสินค้าหรือใช้บริการของคุณ แถมยังท าให้องค์กรของคุณรู้จักลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย 

2.8 ท านายพฤติกรรมของผู้บริโภคการน าข้อมูลทั้งหมดที่มีในบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เม่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จะท าให้
คุณท านายพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ และออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าประจ าและกลุ่มลูกค้าใหม่ได้  

2.9  เห็นมุมมองการท าการตลาดที่กว้างขึ้นเน่ืองจากข้อมูลในมือของคุณมีจ านวนมาก เป็นไปไม่ได้ที่ผลของการวิเคราะห์จะ
ออกมาเป็นรูปแบบเดียว เพราะยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่ มุมมองในการวางแผนการตลาดก็ยิ่งกว้างมากขึ้น บางกลยุทธ์คุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้
มัน แต่ตัวเลขผลลัพธ์กลับออกมาดี คุณอาจจะกลับไปใช้กลยุทธ์น้ันก็ได้ เชื่อว่ามีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้กับองค์กรคุณได้ อยู่ที่วิธีไหน
เหมาะและตอบโจทย์กว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมขยายผลที่จะด าเนินการหลังเข้าร่วมโครงการ 

                  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 







 


