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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2  (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

ครูผู&สอน
นายเจตวัตร   สวัสด์ิพาณิชย.

เว็บไซต.  http://www.jetavat.com

หน;วยที่ 4
เรื่อง วิทยาการข&อมลู

หัวข�อในการเรียนรู�

1. วิทยาการข�อมูล

2. นักวิทยาศาสตร�ข�อมูล

3. ข�อมูลขนาดใหญ�

4. การวิเคราะห�ข�อมูล
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1.1 ร�วมกันวิพากย�วิดีโอต�อไปนี้
ให�นักเรียนชมวิดีโอ และตอบคําถามดังต�อไปน้ี
1. วิทยาการข�อมูลคืออะไร?
2. รูปแบบการทํางานของวิทยาการข�อมูลเป/นอย�างไร?
3. ประโยชน�ของวิทยาการข�อมูล?

1.2 ความหมายของวิทยาการข�อมูล
วิทยาการข�อมูล หมายถึง ศาสตร�ในการจัดการ 

จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห� และ
นําเสนอผลของวิเคราะห�ข�อมูล เพื่อนําไปสู�การค�นหาความรู�
ที่ซ�อนอยู�ในข�อมูลซ่ึงสามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�

1.3 องค�ความรู�สําหรับวิทยาการข�อมูล
      วิทยาการข�อมูลเกิดจากการบูรณาการร�วมกันระหว�าง
ความรู� 3 ด�าน ซ่ึงนักวิทยาศาสตร�ข�อมูลจําเป/นต�องมีความรู�ทั้ง 
3 ด�าน ดังน้ี

ความรู�ด�านคณิตศาสตร�และสถิติ 
(Mathematics)

ความรู�ด�านวิทยาการคอมพิวเตอร� 
(Computer Science)

ความรู�เฉพาะทาง 
(Domain Expertise)
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1.4 กระบวนการของ
วิทยาการข�อมูล

   กระบวนการของ
วิทยาการข�อมูล 
แบ�งออกเป/น
6 ข้ันตอน ดังน้ี

1. กําหนดปDญหา (Question)
  การกําหนดป8ญหา คือ ขั้นตอน
แรกในการใช�วิทยาการข�อมูล ซ่ึงเป/น
ขั้นตอนสําคัญขั้ นตอนหน่ึง คือ การ
กําหนดป8ญหาและส่ิงที่ต�องการจากข�อมูล
ที่มีอยู�ด�วยการต้ังคําถามที่เหมาะสมเพื่อ
นําไปสู�การแก�ป8ญหา ซ่ึงคําถามเหล�าน้ี
จําเป/นต�องเป/นคําถามที่สามารถนําไปใช�
ในการดําเนินการวิทยาการข�อมูลได�

  คําถามชวนคิด
หากเราต�องการแก�ป8ญหาการอ�านหนังสือสอบไม�ทัน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป;ที่ 5/... จะตั้งคําถามอย�างไรเพื่อนําไปสู�การ
แก�ป8ญหา
6W2H (Why,When,Where,Whom,what,who,How Much,How to)

1

1. ทําไมถึงอ�านไม�ทัน (Why) 
2. มีเวลาในการอ�านเท�าไหร� (When)
3. อ�านหนังสือท่ีไหน (Where) 
4. ใครท่ีอ�านหนังสือสอบไม�ทัน (Who)

5. อะไรท่ีทําให�อ�านหนังสือไม�ทัน (What)        
6. ใครจะช�วยทําให�อ�านหนังสือทันได� (Who)
7. ต�องใช�งบประมาณเท�าไร (How much) 
8. จะวางแผนการอ�านหนังสืออย�างไร (How to)
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2. เก็บข�อมูลดิบท่ีจําเปKนสําหรับปDญหา (Raw Data 
Collection)

เม่ือกําหนดป8ญหาเรียบร�อยแล�ว ขั้นตอนถัดไป คือ การหา
ข�อมูลเพื่อมาตอบคําถามต�าง ๆ ที่ได�จากข�อ 1 ซ่ึงการเก็บข�อมูล
ดิบน้ีจะเก็บข�อมูลจากฐานข�อมูลขนาดใหญ� ซ่ึงจําเป/นต�องอาศัย
กระบวนการเก็บข�อมูลที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพียงพอ เพื่อให�
ได�ข�อมูลเชิงลึกที่จําเป/น ซ่ึงจะนําไปสู�ขั้นตอนการประมวลผล
ข�อมูล และการวิเคราะห�ข�อมูลต�อไป

3. ประมวลผลข�อมูล และการทําความสะอาดข�อมูล 
(Data Processing and Data Cleaning)

ขั้นตอนถัดไปคือ การนําข�อมูลดิบเหล�านั้นมาประมวลผล และทํา
ความสะอาดข�อมูล เพื่อเตรียมข�อมูลให�พร�อมสําหรับการวิเคราะห� และ
ตรวจสอบข�อผิดพลาด เนื่องจากข�อมูลดิบเหล�านี้มาจากหลากหลายแหล�ง 
และอาจอยู�ในหลากหลายรูปแบบ หรือหลากหลายโครงสร�าง หากนํา
ข�อมูลเหล�านี้มาผนวกรวมกันโดยไม�ผ�านการประมวลผล จะทําให�ไม�
เหมาะสมในการนําไปวิเคราะห�เพื่อให�ได�ข�อมูลเชิงลึก

4. การวิเคราะห�เพื่อวินิจฉัยข�อมูล (Exploratory Data 
Analysis)

กระบวนการวิเคราะห�ข�อมูลเพื่อค�นหารูปแบบที่เชื่อมโยงกันของ
ข�อมูล ค�นหาจุดผิดปกติเพื่อทดสอบสมมติฐาน หรือเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานด�วยทฤษฎีการใช�ทางสถิติและการใช�ภาพ หรือแผนผังกราฟZก
ต�างๆ มาช�วยอธิบายการวินิจฉัยนี้ โดยสมมติฐานเหล�านี้ประกอบด�วยตัว
แปรต�างๆและการวิเคราะห�เพื่อวินิจฉัยข�อมูลจะวิเคราะห�ทีละตัวแปร
เพื่อให�ได�ผลลัพธ�
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5. การสร�างแบบจําลองข�อมูล (Data Model)
ขั้นตอนน้ีจะเป/นการใช� เทคนิคทางสถิ ติ เ ชิงลึก และ

อัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อหาแบบจําลองสําหรับการพยากรณ�ข�อมูล
ต�างๆ เช�น การทําให�เคร่ืองคอมพิวเตอร� เ รียนรู�ด�วยตนเอง 
(Machine Learning) โดยใช�ข�อมูลจากขั้นตอนที่ 4 มาเป/นข�อมูล
นําเข�า เพื่อนํามาวิเคราะห�เพื่อหารูปแบบของข�อมูล

6. การนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
(Communicate Visualizations & Report Findings)

ขั้นตอนการนําผลการวิเคราะห� และสรุปแบบจําลองมา
นําเสนอในลักษณะที่ง�าย และนําไปสู�การตัดสินใจต�าง ๆ จาก
ข�อมูลที่ได�จากการวิเคราะห� อีกทั้งผู�อ�านผลการวิเคราะห�น้ันอาจ
ไม�มีความชํานาญด�านวิทยาการข�อมูล ส�งผลให�อาจไม�เข�าใจ โดย
เทคนิคที่นิยมมีหลายเทคนิค เช�น กราฟ อินโฟกราฟZก

ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน กําหนดปIญหา จากน้ันเก็บข&อมูลวิธีการแก&ปIญหา
ของเพ่ือนทุกคนในห&องเรียน แล&วนํามาประมวลผลโดยใช& โปรแกรม Microsoft 
Excel 2010 (หาค;ากลางด&วย) จากน้ันพิมพ.ออกมาแล&วเย็บไว&กับใบกิจกรรมที่ 4
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2.1 ร�วมกันวิพากย�วิดีโอต�อไปนี้
ให�นักเรียนชมวิดีโอ และตอบคําถามดังต�อไปน้ี
1. ข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) คืออะไร?
2. ข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) มีประโยชน�อย�างไร?
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2.2 ความหมายของข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data)
การนําข�อมูลที่ มีปริมาณมหาศาล (ซ่ึงโดยทั่วไปน้ัน

ปริมาณข�อมูลจะสูงกว�าคลังข�อมูล) มาจัดเก็บประมวลผล โดย
การใช�กระบวนการวิเคราะห�ต�าง ๆ และแสดงผลด�วยวิธีที่
เหมาะสม เพื่อให�สามารถนําข�อมูลเหล�าน้ีไปใช�ประโยชน�ในด�าน
ต�าง ๆ ได�

2.3 คุณลักษณะของข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data)
คุณลักษณะของ Big Data มี 4 ประการ ดังน้ี

1. ปริมาณข�อมูล

(Volume)

2. ความเร็วในการ
เพ่ิมขึ้นของข�อมูล 

(Velocity)

3. ความ
หลากหลายของ
ข�อมูล (Variety)

4. คุณภาพของ
ข�อมูล (Veracity)

1. ปริมาณข�อมูล (Volume)
ปริมาณข�อมูล (Volume) คือ คุณลักษณะของข�อมูลที่มี

ปริมาณมหาศาล ซ่ึงในอดีตเทคโนโลยีการเก็บข�อมูลที่มีขนาด
ใหญ�น้ัน ไม�สามารถทําได� แต�ในป8จจุบันเทคโนโลยี Big Data ทํา
ให�การบริการจัดการ การประมวลผลข�อมูลที่มีขนาดใหญ�ได�แล�ว
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2. ความเร็วในการเพิ่มข้ึนของข�อมูล (Velocity)
ความเ ร็ว ในการเพิ่ มขึ้ นของข�อ มูล  (Velocity) คือ 

คุณลักษณะของข�อ มูลที่ การ เปล่ียนแปลงอย� างรวดเ ร็ว
ตลอดเวลาซ่ึงมักเป/นแบบทันทีทันใด (Real-time) เช�น ข�อมูล
การใช�งานเครือข�ายสังคมออนไลน� ข�อมูลการทําธุรกรรมทางการ
เงินต�าง ๆ

3. ความหลากหลายของข�อมูล (Variety)
ความหลากหลายของข�อมูล (Variety) คือ คุณลักษณะ

ของข�อมูลที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป/นรูปแบบที่มีโครงสร�าง 
เช�น ฐานข�อมูลต�างๆ รูปแบบข�อมูลที่ ไม� มีโครงสร�าง เช�น 
ข�อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ

4. คุณภาพของข�อมูล (Veracity)
คุณภาพของข�อมูล (Veracity) คือ คุณลักษณะของข�อมูล

ที่ต�องมีคุณภาพ มีความถูกต�อง เช่ือถือได� หากข�อมูลมีคุณภาพ
ตํ่า จะส�งผลกระทบต�อการประมวลผลและการวิเคราะห�ข�อมูล
ให�มีคุณภาพตํ่าเช�นเดียวกัน หรืออาจจะนําข�อมูลเหล�าน้ันไปใช�
งานไม�ได�เลย
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2.4 แหล�งข�อมูลของ Big Data
ข�อมูลเว็บไซต� Social Network เป/นเว็บไซต�ที่ผู�ใช�แลกเปลี่ยนข�อมูล
เพื่อติดต�อสื่อสาร เช�น ข�อความ รูปภาพ วิดีโอ ทั้งหมดของประเทศ
ไทย

ข�อมูลเว็บไซต� E-Commerce เป/นเว็บไซต�ซ้ือสินค�าออนไลน� ซ่ึงจะมี
การจัดเก็บข�อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค�าของลูกค�าทั้งหมดใน
ประเทศไทย

เว็บไซต�ที่ให�บริการ Search Engine เป/นเว็บไซต�สําหรบัค�นหาข�อมูล 
ซ่ึงมีการเก็บข�อมูลดัชนีคําค�นหาหรือรูปภาพที่ใช�สําหรับค�นหา

3. Social Media คือ การใช�บริการเว็บ แอพลิเคชัน และเทคโนโลยี
ทางด�านโทรศัพท�มือถือ

2.5 ข�อมูลมหาศาลเกิดจากสาเหตุ 4 ประการ ดังนี้

1. Wearable Device คือ อุปกรณ�พกพาต�าง ๆ เช�น โทรศัพท�มือถือ
อัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ แว�นตาอัจฉริยะ

2. Internet of Things คือ การต�ออุปกรณ�ท้ังหมดเข�ากับ
ระบบอินเทอร�เน็ต เพ่ือให�สามารถส�งข�อมูลถึงกันได�

4. Cloud Computing คือ การประมวลผลแบบก�อนเมฆ โดยใช�
ทรัพยากรบนเครือข�ายอินเทอร�เน็ต เช�น แอพลิเคชันขายของออนไลน�

2.6 ประโยชนท่ีชัดเจนของข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data)
Big Data มีประโยชน�ที่ชัดเจนอยู� 2 ประการ คือ

1. วิเคราะห�ข�อมูลท่ีทําให�เห็นความรู�ท่ีซ�อนอยู� 
เช�น ข�อมูลสภาพอากาศจากเคร่ืองมือตรวจวัด
จํานวนมากมาย ท้ังดาวเทียม เรดาห� ทุ�นใน
มหาสมุทร ทําให�สามารถพยากรณ�อากาศได�อย�าง
แม�นยํา

2. สามารถทราบพฤติกรรมและความต�องการท่ี
แท�จริง ก�อให�เกิดผลิตภัณฑ� หรือบริการใหม�ๆ 
ท่ีเหมาะสมตามความต�องการของผู�ใช� ทําให�
เกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการ
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2.7 บทบาทของ Big Data

ด�านสุขภาพและสาธารณสุข

ด�านระบบการขนส�ง และ       
   อุตสาหกรรมโลจิสติกส�

ด�านสภาพภูมิอากาศด�านการดําเนินธุรกิจ

ด�านการส่ือสาร

ด�านสุขภาพและสาธารณสุข

การใช�ข�อมูลใน Big Data ประกอบการรักษาผู�ปuวย เช�น 
ข�อมูลประวัติผู�ปuวย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพ�ยา 
เป/นต�น เพื่อจําเพาะเจาะจงกลุ�มผู�ปuวย ทดลอง ติดตามผู�ปuวย 
หรือแบบจําลองการคาดการณ�

ด�านระบบการขนส�ง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส�

ด�านระบบการขนส�ง โดยใช�ข�อมูลจราจรในขณะนั้น ว�าไปทาง
ไหนจะเปลืองพลังงานมากกว�าเปลืองเวลามากกว�า เนื่องจากผู�ใช�ถนน
สามารถแบ�งป8นข�อมูลแบบ Real Time ใน Big Data ว�าการจราจร
หนาแน�นที่ ไ หน อีกทั้ ง ยั งสามารถช� วยลดอุบัติ เ หตุ ได� อีกด� วย 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส� ได�ใช�การวิเคราะห�ข�อมูลจาก Big Data เพื่อได�
ให�ข�อมูลภาพรวมเก่ียวกับป8ญหาที่คาดว�าจะเกิดขึ้นของลูกค�าได�
ล�วงหน�า
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ด�านระบบการขนส�ง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส�

บริษัท DHL ประเทศไทย พบว�า การติดตั้ง Connected GPS
ทําให�บริษัทสามารถลดค�าใช�จ�าย และลดการใช�เชื้อเพลิงได�เกือบ 40%  
จากการทําให�ผู�ประกอบการสามารถจับตาดูรถขนส�งได�แบบ real-time 
ซ่ึงจะช�วยแก�ป8ญหาที่สะสมมานานในอุตสาหกรรม เช�น การขับออก
นอกเส�นทาง การใช�ความเร็วเกินกําหนด หรือแม�กระทั่งการเบิกค�า
น้ํามันเกินอัตรา อีกทั้งเทคโนโลยี Connected GPS นั้นมีความซับซ�อน
ไม�มากนัก มีเพียงอุปกรณ�ส�งสัญญาณและการแสดงผลเท�านั้น จึงทําให�
ผู�ประกอบการและคนขับสามารถปรับใช�เทคโนโลยีได�อย�างรวดเร็ว

ด�านสภาพภูมิอากาศ

ใช�ข�อมูลด�านภูมิศาสตร�เป/นจํานวนมากไม�ว�าจะเป/น ภาพถ�าย
ดาวเทียม ข�อมูลชั้นบรรยากาศ ความชื้น ซ่ึงในป8จจุบันมีเทคโนโลยีใหม� 
ๆ มากมายที่ช�วยให�สามารถเก็บบันทึกข�อมูลทางด�านภูมิศาสตร�ได�อย�าง
รวดเร็วมากขึ้น ส�งผลให�แนวโน�มของปริมาณข�อมูลทางด�านภูมิศาสตร�มี
เพิ่มมากขึ้น โดยมีหลายหน�วยงานทั่วโลกที่ศึกษา รวบรวม และจัดการ
กับข�อมูลทางด�านภูมิศาสตร� ซ่ึงป8จจุบันหน�วยงานเหล�านี้ได�มกีารนํา Big 
Data เข�ามาใช�ในการวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และ Big Data ยังมีบทบาทสําคัญต�อผู�คนมากย่ิงขึ้น โดยสามารถช�วย
ลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ด�านสภาพภูมิอากาศ

• นักอุตุนิยมวิทยาของ KMA สามารถวิเคราะห�เส�นทางและพื้นที่
ครอบคลุมของได�ฝุuนฮวางซาซ่ึงเป/นพายุทราย ที่เกิดจากประเทศ
มองโกเลียและตอนเหนือของประเทศจีน ซ่ึงก�อให�เกิดป8ญหาทาง
สิ่งแวดล�อมในช�วงฤดูใบไม�ผลิในประเทศเกาหลีใต�ได�อย�างแม�นยํา 

• นักวิจัยของ IBM ได�ใช�อัลกอริทึมของพวกเขาในการวิเคราะห�ข�อมูล
เพื่ออธิบายลักษณะของชั้นบรรยากาศโดยสร�างเป/นโมเดลทาง
คณิตศาสตร�อธิบายการเกิดของพายุในเมืองรีอูดีจาเนรู,บลาซิล ซ่ึง
เป/นพื้นที่ที่เกิดน้ําท�วมและดินถล�มบริเวณใกล�เนินเขาบ�อยครั้ง โดย
สามารถวิเคราะห�ได�ล�วงหน�ากว�า 40 ชั่วโมง
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ด�านการดําเนินธุรกิจ

ข�อมูลทั้งหมดที่มีอยู� เปรียบเสมือนคลังข�อมูลตั้งแต�อดีตถึง
ป8จจุบัน การทํา Big Data เพื่อแยกข�อมูลที่เป/นประเภทเดียวกันหรือมี
เนื้อหาในทิศทางเดียวกันมาใช�ในการวิเคราะห�เพื่อนําไปสู�บทสรุปที่
สามารถใช�ในการคาดการณ�หรือทําให�รู�แนวโน�มทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได� โดยการนําข�อมูลในทุก ๆ ด�านมาวิเคราะห�เพื่อใช�คาดการณ�
อนาคต เช�น การนํายอดการสั่งซ้ือของลูกค�ามาวิเคราะห�เพื่อหาป8จจัยที่
มีผลต�อการสั่งซ้ือสินค�าของลูกค�า หรือแนวโน�มที่ลูกค�าจะสั่งซ้ือสินค�า
แต�ละชนิดเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต

ด�านการส่ือสาร

            การให�บริการด�านตําแหน�งทางภูมศิาสตร� (Location-based Services)

            ระบุตําแหน�งท่ีอยู�ลูกค�าได�อย�างแม�นยําในลักษณะข�อมูล Real Time 
        ซ่ึงจะช�วยให�สามารถส�งมอบหรือนําเสนอโปรโมช่ันของบริการใหม� ๆ

ได�ทันที ณ ตําแหน�งท่ีอยู�ป8จจุบันของลูกค�าจากโทรศัพท�มือถือ

1

            การรณรงค�การตลาดที่ชาญฉลาด (Intelligent Marketing Campaigns)

            การวิเคราะห� Big Data จะช�วยให�ผู�ให�บริการโทรคมนาคม มีความ  
        เข�าใจลูกค�าได�ดีขึ้น เก็บข�อมูลเพ่ือสร�างบริการ (Service) ใหม�ในการ

นําเสนอต�อไป เพ่ือเพ่ิมรายได�และป~องกันลูกค�าหนีหาย

2

ด�านการส่ือสาร

            การดูแลระบบเครือข�าย (Network Intelligence)             

           ผู�ให�บริการสามารถใช�เคร่ืองมือวิเคราะห� Big Data เพ่ือทราบป8ญหา 
        แบบ Real Time ซ่ึงจะช�วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข�ายและ

ลดค�าใช�จ�ายในการปฏิบัติงาน ซ่ึงข�อมูลท่ีรวดเร็วและชาญฉลาดน้ันจะช�วยให�สามารถ
แก�ป8ญหาให�แก�ผู�ใช�บริการได�อย�างทันการณ�

4

            การติดตามโซเชียลมีเดีย และข�อมูลเชิงลึก (Social Media Monitoring and Insights)

            การใช�เคร่ืองมือวิเคราะห� Big Data เพ่ือติดตามและวิเคราะห�การ
        ตอบสนอง ความรู�สึกของผู�ใช�บริการได�อย�างรวดเร็วจากส่ือสังคม

ออนไลน� และใช�ข�อมูลใน Big Data เพ่ือช�วยให�สามารถประเมินการโฆษณาการตลาด
ใหม� ๆ รวมท้ังผลิตภัณฑ�ที่ตอบสนองเชิงบวก เพ่ิมการขายและลดการตอบสนองเชิงลบ

3
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2.8 รูปแบบท่ัวไปของการจัดเก็บข�อมูล และการวิเคราะห�ข�อมูล Big Data 

การจัดเก็บข�อมูล และการวิเคราะห�ข�อมูล Big Data สามารถแบ�งได�
เป/น 4 ข้ันตอนดังนี้

Register
1

การลงทะเบียน
ข�อมูลท่ีสนใจ

Follow-up Data 
Collection

2

การติดตามข�อมูล 
โดยการเก็บข�อมูล
สภาพแวดล�อม

Analyze
3

การวิเคราะห�
ข�อมูล

Respond
4

การตอบสนองต�อ
ข�อมูลหรือผลท่ีได�
จากการวิเคราะห�

  คําถามชวนคิด
ให�นักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูล Big Data ของ

ห�างสรรพสินค�า ร�านสะดวกซื้อ ตามรูปแบบทั่วไปของการจัดเก็บข�อมูล และการ
วิเคราะห�ข�อมูล Big Data 

1

Register
ชักชวนลูกค�าให�สมัครบัตรสมาชิก (ระบุข�อมูลส�วนบุคคล)

Follow-up Data Collection

ติดตามการซ้ือสินค�า และการทําธุรกรรมผ�านบัตรสมาชิก เก็บข�อมูลทุกธุรกรรม

Analyze
วิเคราะห�พฤติกรรมลูกค�า

Respond
ออกนโยบายส�งเสริมการขายเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของลูกค�ารายบุคคล

  คําถามชวนคิด
ให�นักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูล Big Data ของ

แอพลิเคชันส�งเสริมการท�องเที่ยว ตามรูปแบบทั่วไปของการจัดเก็บข�อมูล และ
การวิเคราะห�ข�อมูล Big Data 

2

Register
ดาวน�โหลดแอพลิเคชัน และสมัครสมาชิก (ระบุข�อมูลส�วนบุคคล)

Follow-up Data Collection
ติดตามการใช�งาน เก็บพิกัดสถานท่ีโดยระบบ GPS เก็บข�อมูลส�วนตัว และ
พฤติกรรมการใช�งาน
Analyze
วิเคราะห�พฤติกรรมลูกค�า

Respond
สรุปข�อมูลท่ีน�าสนใจเพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ต�อไป
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  คําถามชวนคิด
ให�นักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูล Big Data ของ

เครือข�ายสังคมออนไลน� ตามรูปแบบทั่วไปของการจัดเก็บข�อมูล และการ
วิเคราะห�ข�อมูล Big Data 

3

Register
สมัครสมาชิก (ระบุข�อมูลส�วนบุคคล)

Follow-up Data Collection
ติดตามทุกการใช�งาน เก็บข�อมูลเวลาท่ีเข�าใช� สถานท่ีท่ีเช็คอิน คําท่ีค�นหาบ�อย 
สินค�าท่ีคลิกเข�าไปดูรายละเอียด การใช�#Hashtag
Analyze
วิเคราะห�พฤติกรรมลูกค�า

Respond
แสดงโฆษณา ตามความสนใจของผู�ใช�บริการของแต�ละคน

3. การวิเคราะห�ข�อมูล (Data Analytics)
เป/นศาสตร�ของการวิเคราะห�ข�อมูลต�าง ๆ จากข�อมูลที่มี

ความหลากหลายจากแหล�งข�อมูลที่มีความแตกต�างกัน โดยการ
นําข�อมูลเหล�าน้ันมาทําการประมวลผลโดยใช�เทคโนโลยีหรือ
ชุดคําส่ัง และแบบจําลองที่สร�างขึ้น เพื่อนําข�อมูลที่ได�ผ�านการ
วิเคราะห�มาใช�งาน หรือแปลความหมายโดยบุคคลที่มีความรู�ใน
เทคโนโลยี
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3.1 รูปแบบของการวิเคราะห�ข�อมูล
1. การวิเคราะห�ข�อมูลแบบพ้ืนฐาน (Descriptive Analytics)
    เป/นการวิเคราะห�เพ่ือแสดงผลรายการ เหตุการณ� หรือกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ใน
ลักษณะท่ีง�ายต�อการทําความเข�าใจ และการตัดสินใจ เช�น รายงานธุรกิจ รายงาน
ผลลัพธ�ในการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา

2. การวิเคราะห�แบบพยากรณ� (Predictive Analytics)
     เป/นการวิเคราะห�เพ่ือการพยากรณ� หรือทํานายสิ่งท่ีเกิดขึ้น โดยใช�ข�อมูลอดีต
ร�วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร� หรือสถิติต�าง ๆ สามารถวิเคราะห�หาโอกาสและความ
เสี่ยงต�าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได�ด�วย

3. การวิเคราะห�แบบให�คําแนะนํา (Prescriptive Analytics)
     การพยากรณ�หรือทํานายว�าอะไรจะเกิดขึ้น และยังให�คําแนะนําในทางเลือกต�าง ๆ 
รวมถึงผลท่ีจะตามมาของแต�ละทางเลือกด�วย มีความสามารถในการวิเคราะห�เม่ือได�รับ
ข�อมูลเพ่ิมเติมมากขึ้น ซ่ึงจําเป/นต�องใช�ข�อมูลหลากหลายมากกว�าเพียงแค�ข�อมูลในอดีต

3.2 ร�วมกันวิพากย�วิดีโอต�อไปนี้
ให�นักเรียนชมวิดีโอ และตอบคําถามดังต�อไปน้ี
1. กรณีศึกษาอะไรบ�าง ที่เกี่ยวกับ Data Analytics ?
2. Data Analytics มีโทษ และประโยชน�อะไรบ�าง ?

เร่ือง วิทยาการข&อมูล

คําชี้แจง : ให�นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดให�เรียบร�อย
1. วิทยาการข�อมูลคืออะไร มีความสัมพันธ�กับ Big Data อย�างไร ?
2. Big Data คืออะไร และมีความเก่ียวข�องกับนักเรียนอย�างไร ?
3. Big Data จะสามารถนํามาใช�ประโยชน�ได�ต�องผ�านขั้นตอนใดบ�าง แต�ละขั้นตอนมีการ
   ทํางานอย�างไรบ�าง ?
4. นักเรียนเห็นด�วยหรือไม�กับการท่ีสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEL)
    ได�จัด Big Data เป/นทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณค�าเทียบเท�ากับทอง และเงินตรา
    เพราะเหตุใด ?
5. นักเรียนคิดว�า วิทยาการข�อมูลมีบทบาทสําคัญอย�างไร ในการพัฒนาจังหวัดของนักเรียน
    สู�ความเป/นเมืองอัจฉริยะอย�างสมบูรณ� ?
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