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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2 (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

หน;วยที่ 4
เรื่อง วิทยาการข&อมูล
ครูผู&สอน
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย.
เว็บไซต. http://www.jetavat.com

หัวขอในการเรียนรู
1. วิทยาการขอมูล
2. นักวิทยาศาสตรขอมูล
3. ขอมูลขนาดใหญ
4. การวิเคราะหขอมูล
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1.1 รวมกันวิพากยวิดีโอตอไปนี้
ใหนักเรียนชมวิดีโอ และตอบคําถามดังตอไปนี้
1. วิทยาการขอมูลคืออะไร?
2. รูปแบบการทํางานของวิทยาการขอมูลเป/นอยางไร?
3. ประโยชนของวิทยาการขอมูล?

1.2 ความหมายของวิทยาการขอมูล
วิ ท ยาการขอมู ล หมายถึ ง ศาสตรในการจั ด การ
จัด เก็ บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล วิ เคราะห และ
นําเสนอผลของวิเคราะหขอมูล เพื่อนําไปสูการคนหาความรู
ที่ซอนอยูในขอมูลซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได

1.3 องคความรูสําหรับวิทยาการขอมูล
วิท ยาการขอมูลเกิดจากการบูรณาการรวมกันระหวาง
ความรู 3 ดาน ซึ่งนักวิทยาศาสตรขอมูลจําเป/นตองมีความรูทั้ง
3 ดาน ดังนี้

ความรูดานคณิตศาสตรและสถิติ
(Mathematics)

ความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร
(Computer Science)

ความรูเฉพาะทาง
(Domain Expertise)
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1.4 กระบวนการของ
วิทยาการขอมูล
กระบวนการของ
วิทยาการขอมูล
แบงออกเป/น
6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กําหนดปDญหา (Question)
การกํ า หนดป8 ญ หา คื อ ขั้ น ตอน
แรกในการใชวิ ท ยาการขอมู ล ซึ่ ง เป/ น
ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ขั้ น ตอนหนึ่ ง คื อ การ
กําหนดป8ญหาและสิ่งที่ตองการจากขอมูล
ที่มีอยูดวยการตั้งคําถามที่เหมาะสมเพื่อ
นํ า ไปสู การแกป8 ญ หา ซึ่ ง คํ า ถามเหลานี้
จําเป/นตองเป/นคําถามที่สามารถนําไปใช
ในการดําเนินการวิทยาการขอมูลได

คําถามชวนคิด
1 หากเราตองการแกป8 ญ หาการอานหนั ง สื อ สอบไมทั น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาป;ที่ 5/... จะตั้งคําถามอยางไรเพื่อนําไปสูการ
แกป8ญหา
6W2H (Why,When,Where,Whom,what,who,How Much,How to)
1. ทําไมถึงอานไมทัน (Why)
2. มีเวลาในการอานเทาไหร (When)
3. อานหนังสือที่ไหน (Where)
4. ใครที่อานหนังสือสอบไมทัน (Who)

5. อะไรที่ทําใหอานหนังสือไมทัน (What)
6. ใครจะชวยทําใหอานหนังสือทันได (Who)
7. ตองใชงบประมาณเทาไร (How much)
8. จะวางแผนการอานหนังสืออยางไร (How to)
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2. เก็บขอมูลดิบที่จําเปKนสําหรับปDญหา (Raw Data
Collection)
เมื่อกําหนดป8ญหาเรียบรอยแลว ขั้นตอนถัดไป คือ การหา
ขอมูลเพื่อมาตอบคําถามตาง ๆ ที่ไดจากขอ 1 ซึ่งการเก็บขอมูล
ดิบนี้จะเก็บขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญ ซึ่งจําเป/นตองอาศัย
กระบวนการเก็บขอมูลที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพียงพอ เพื่อให
ไดขอมูล เชิ งลึ กที่ จํา เป/ น ซึ่ง จะนํ าไปสู ขั้น ตอนการประมวลผล
ขอมูล และการวิเคราะหขอมูลตอไป

3. ประมวลผลขอมูล และการทําความสะอาดขอมูล
(Data Processing and Data Cleaning)
ขั้นตอนถัดไปคือ การนําขอมูลดิบเหลานั้นมาประมวลผล และทํา
ความสะอาดขอมูล เพื่อเตรียมขอมูลใหพรอมสําหรับการวิเคราะห และ
ตรวจสอบขอผิดพลาด เนื่องจากขอมูลดิบเหลานี้มาจากหลากหลายแหลง
และอาจอยูในหลากหลายรูป แบบ หรื อหลากหลายโครงสราง หากนํ า
ขอมู ล เหลานี้ ม าผนวกรวมกั น โดยไมผานการประมวลผล จะทํ า ใหไม
เหมาะสมในการนําไปวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

4. การวิเคราะหเพื่อวินิจฉัยขอมูล (Exploratory Data
Analysis)
กระบวนการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหารูปแบบที่เชื่อมโยงกันของ
ขอมู ล คนหาจุ ด ผิ ด ปกติ เ พื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน หรื อ เพื่ อ ตรวจสอบ
สมมติฐานดวยทฤษฎีการใชทางสถิติและการใชภาพ หรือแผนผังกราฟZก
ตางๆ มาชวยอธิบายการวินิจฉัยนี้ โดยสมมติฐานเหลานี้ประกอบดวยตัว
แปรตางๆและการวิเคราะหเพื่อวินิจฉัยขอมู ลจะวิเ คราะหทีล ะตัวแปร
เพื่อใหไดผลลัพธ
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5. การสรางแบบจําลองขอมูล (Data Model)
ขั้ น ตอนนี้ จ ะเป/ น การใชเทคนิ ค ทางสถิ ติ เ ชิ ง ลึ ก และ
อัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อหาแบบจําลองสําหรับการพยากรณขอมู ล
ตางๆ เชน การทํ า ใหเครื่ อ งคอมพิ ว เตอรเรี ย นรู ดวยตนเอง
(Machine Learning) โดยใชขอมูลจากขั้นตอนที่ 4 มาเป/นขอมูล
นําเขา เพื่อนํามาวิเคราะหเพื่อหารูปแบบของขอมูล

6. การนําเสนอรายงานผลการวิเคราะหขอมูล
(Communicate Visualizations & Report Findings)
ขั้นตอนการนําผลการวิเคราะห และสรุปแบบจําลองมา
นํา เสนอในลั กษณะที่ง าย และนํ าไปสู การตัด สิน ใจตาง ๆ จาก
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห อีกทั้งผูอานผลการวิเคราะหนั้นอาจ
ไมมีความชํานาญดานวิทยาการขอมูล สงผลใหอาจไมเขาใจ โดย
เทคนิคที่นิยมมีหลายเทคนิค เชน กราฟ อินโฟกราฟZก

ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน กําหนดปIญหา จากนั้นเก็บข&อมูลวิธีการแก&ปIญหา
ของเพื่อนทุกคนในห&องเรียน แล&วนํามาประมวลผลโดยใช& โปรแกรม Microsoft
Excel 2010 (หาค;ากลางด&วย) จากนั้นพิมพ.ออกมาแล&วเย็บไว&กับใบกิจกรรมที่ 4
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...........................................................................................................

2.1 รวมกันวิพากยวิดีโอตอไปนี้
ใหนักเรียนชมวิดีโอ และตอบคําถามดังตอไปนี้
1. ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) คืออะไร?
2. ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มีประโยชนอยางไร?
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2.2 ความหมายของขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
การนํ า ขอมู ล ที่ มี ป ริ ม าณมหาศาล (ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปนั้ น
ปริมาณขอมูลจะสูงกวาคลังขอมูล) มาจัดเก็บประมวลผล โดย
การใชกระบวนการวิ เ คราะหตาง ๆ และแสดงผลดวยวิ ธี ที่
เหมาะสม เพื่อใหสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในดาน
ตาง ๆ ได

2.3 คุณลักษณะของขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
คุณลักษณะของ Big Data มี 4 ประการ ดังนี้

1. ปริมาณขอมูล
(Volume)

2. ความเร็วในการ
เพิ่มขึ้นของขอมูล
(Velocity)

3. ความ
หลากหลายของ
ขอมูล (Variety)

4. คุณภาพของ
ขอมูล (Veracity)

1. ปริมาณขอมูล (Volume)
ปริมาณขอมูล (Volume) คือ คุณลักษณะของขอมูลที่มี
ปริมาณมหาศาล ซึ่งในอดีตเทคโนโลยีการเก็บขอมูลที่มีขนาด
ใหญนั้น ไมสามารถทําได แตในป8จจุบันเทคโนโลยี Big Data ทํา
ใหการบริการจัดการ การประมวลผลขอมูลที่มีขนาดใหญไดแลว
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2. ความเร็วในการเพิ่มขึ้นของขอมูล (Velocity)
ความเร็ ว ในการเพิ่ ม ขึ้ น ของขอมู ล (Velocity) คื อ
คุ ณ ลั ก ษณะของขอมู ล ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงอยางรวดเร็ ว
ตลอดเวลาซึ่งมักเป/นแบบทันทีทันใด (Real-time) เชน ขอมูล
การใชงานเครือขายสังคมออนไลน ขอมูลการทําธุรกรรมทางการ
เงินตาง ๆ

3. ความหลากหลายของขอมูล (Variety)
ความหลากหลายของขอมูล (Variety) คือ คุณลักษณะ
ของขอมูลที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป/นรูปแบบที่มีโครงสราง
เชน ฐานขอมู ล ตางๆ รู ป แบบขอมู ล ที่ ไ มมี โ ครงสราง เชน
ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ

4. คุณภาพของขอมูล (Veracity)
คุณภาพของขอมูล (Veracity) คือ คุณลักษณะของขอมูล
ที่ตองมีคุณภาพ มีความถูกตอง เชื่อถือได หากขอมูลมีคุณภาพ
ต่ํา จะสงผลกระทบตอการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
ใหมีคุณภาพต่ําเชนเดียวกัน หรืออาจจะนําขอมูลเหลานั้นไปใช
งานไมไดเลย
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2.4 แหลงขอมูลของ Big Data
ขอมูลเว็บไซต Social Network เป/นเว็บไซตที่ผูใชแลกเปลี่ยนขอมูล
เพื่อติดตอสื่อสาร เชน ขอความ รูปภาพ วิดีโอ ทั้งหมดของประเทศ
ไทย
ขอมูลเว็บไซต E-Commerce เป/นเว็บไซตซื้อสินคาออนไลน ซึ่งจะมี
การจั ด เก็ บ ขอมู ล พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น คาของลู ก คาทั้ ง หมดใน
ประเทศไทย
เว็บไซตที่ใหบริการ Search Engine เป/นเว็บไซตสําหรับคนหาขอมูล
ซึ่งมีการเก็บขอมูลดัชนีคําคนหาหรือรูปภาพที่ใชสําหรับคนหา

2.5 ขอมูลมหาศาลเกิดจากสาเหตุ 4 ประการ ดังนี้
1. Wearable Device คือ อุปกรณพกพาตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ
อัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ แวนตาอัจฉริยะ
2. Internet of Things คือ การตออุปกรณทั้งหมดเขากับ
ระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหสามารถสงขอมูลถึงกันได
3. Social Media คือ การใชบริการเว็บ แอพลิเคชัน และเทคโนโลยี
ทางดานโทรศัพทมือถือ
4. Cloud Computing คือ การประมวลผลแบบกอนเมฆ โดยใช
ทรัพยากรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เชน แอพลิเคชันขายของออนไลน

2.6 ประโยชนที่ชัดเจนของขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
Big Data มีประโยชนที่ชัดเจนอยู 2 ประการ คือ
1. วิ เคราะหขอมู ล ที่ ทําใหเห็ นความรู ที่ ซ อนอยู
เชน ขอมู ล สภาพอากาศจากเครื่ องมื อตรวจวั ด
จํ า นวนมากมาย ทั้ ง ดาวเที ย ม เรดาห ทุ นใน
มหาสมุทร ทําใหสามารถพยากรณอากาศไดอยาง
แมนยํา
2. สามารถทราบพฤติกรรมและความตองการที่
แทจริง กอใหเกิดผลิตภัณฑ หรือบริการใหมๆ
ที่เหมาะสมตามความตองการของผู ใช ทํ าให
เกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการ
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2.7 บทบาทของ Big Data
ดานสุขภาพและสาธารณสุข

ดานการสื่อสาร

ดานการดําเนินธุรกิจ

ดานระบบการขนสง และ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส

ดานสภาพภูมิอากาศ

ดานสุขภาพและสาธารณสุข
การใชขอมูลใน Big Data ประกอบการรักษาผูปuวย เชน
ขอมูลประวัติผูปuวย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพยา
เป/นตน เพื่อจําเพาะเจาะจงกลุมผูปuวย ทดลอง ติดตามผูปuวย
หรือแบบจําลองการคาดการณ

ดานระบบการขนสง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส
ดานระบบการขนสง โดยใชขอมูลจราจรในขณะนั้น วาไปทาง
ไหนจะเปลืองพลังงานมากกวาเปลืองเวลามากกวา เนื่องจากผูใชถนน
สามารถแบงป8นขอมูลแบบ Real Time ใน Big Data วาการจราจร
หนาแนนที่ ไ หน อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถชวยลดอุ บั ติ เ หตุ ไ ดอี ก ดวย
อุตสาหกรรมโลจิสติกส ไดใชการวิเคราะหขอมูลจาก Big Data เพื่อได
ใหขอมู ล ภาพรวมเกี่ ย วกั บ ป8 ญ หาที่ ค าดวาจะเกิ ด ขึ้ น ของลู ก คาได
ลวงหนา
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ดานระบบการขนสง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส
บริษัท DHL ประเทศไทย พบวา การติดตั้ง Connected GPS
ทําใหบริษัทสามารถลดคาใชจาย และลดการใชเชื้อเพลิงไดเกือบ 40%
จากการทําใหผูประกอบการสามารถจับตาดูรถขนสงไดแบบ real-time
ซึ่งจะชวยแกป8ญหาที่สะสมมานานในอุ ตสาหกรรม เชน การขับออก
นอกเสนทาง การใชความเร็วเกิ นกํ าหนด หรือแมกระทั่ งการเบิ กคา
น้ํามันเกินอัตรา อีกทั้งเทคโนโลยี Connected GPS นั้นมีความซับซอน
ไมมากนัก มีเพียงอุปกรณสงสัญญาณและการแสดงผลเทานั้น จึงทําให
ผูประกอบการและคนขับสามารถปรับใชเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว

ดานสภาพภูมิอากาศ
ใชขอมูลดานภูมิศาสตรเป/นจํานวนมากไมวาจะเป/น ภาพถาย
ดาวเทียม ขอมูลชั้นบรรยากาศ ความชื้น ซึ่งในป8จจุบันมีเทคโนโลยีใหม
ๆ มากมายที่ชวยใหสามารถเก็บบันทึกขอมูลทางดานภูมิศาสตรไดอยาง
รวดเร็วมากขึ้น สงผลใหแนวโนมของปริมาณขอมูลทางดานภูมิศาสตรมี
เพิ่มมากขึ้น โดยมีหลายหนวยงานทั่วโลกที่ศึกษา รวบรวม และจัดการ
กับขอมูลทางดานภูมิศาสตร ซึ่งป8จจุบันหนวยงานเหลานี้ไดมีการนํา Big
Data เขามาใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และ Big Data ยังมีบทบาทสําคัญตอผูคนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถชวย
ลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ดานสภาพภูมิอากาศ
• นั ก อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาของ KMA สามารถวิ เ คราะหเสนทางและพื้ น ที่
ครอบคลุ ม ของไดฝุu น ฮวางซาซึ่ งเป/ น พายุ ท ราย ที่ เ กิ ด จากประเทศ
มองโกเลียและตอนเหนื อของประเทศจี น ซึ่ งกอใหเกิ ดป8 ญ หาทาง
สิ่งแวดลอมในชวงฤดูใบไมผลิในประเทศเกาหลีใตไดอยางแมนยํา
• นักวิจัยของ IBM ไดใชอัลกอริทึมของพวกเขาในการวิเคราะหขอมูล
เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะของชั้ น บรรยากาศโดยสรางเป/ น โมเดลทาง
คณิตศาสตรอธิบายการเกิดของพายุในเมืองรีอูดีจาเนรู,บลาซิล ซึ่ง
เป/นพื้นที่ที่เกิดน้ําทวมและดินถลมบริเวณใกลเนินเขาบอยครั้ง โดย
สามารถวิเคราะหไดลวงหนากวา 40 ชั่วโมง
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ดานการดําเนินธุรกิจ
ขอมู ล ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู เปรี ย บเสมื อ นคลั ง ขอมู ล ตั้ ง แตอดี ต ถึ ง
ป8จจุบัน การทํา Big Data เพื่อแยกขอมูลที่เป/นประเภทเดียวกันหรือมี
เนื้อหาในทิศทางเดียวกั นมาใชในการวิเ คราะหเพื่อนําไปสูบทสรุป ที่
สามารถใชในการคาดการณหรือทําใหรูแนวโนมทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได โดยการนําขอมูลในทุก ๆ ดานมาวิเคราะหเพื่อใชคาดการณ
อนาคต เชน การนํายอดการสั่งซื้อของลูกคามาวิเคราะหเพื่อหาป8จจัยที่
มีผลตอการสั่งซื้อสินคาของลูกคา หรือแนวโนมที่ลูกคาจะสั่งซื้อสินคา
แตละชนิดเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต

ดานการสื่อสาร
1 การใหบริการดานตําแหนงทางภูมศิ าสตร (Location-based Services)
ระบุตําแหนงที่อยูลูกคาไดอยางแมนยําในลักษณะขอมูล Real Time
ซึ่งจะชวยใหสามารถสงมอบหรือนําเสนอโปรโมชั่นของบริการใหม ๆ
ไดทันที ณ ตําแหนงที่อยูป8จจุบันของลูกคาจากโทรศัพทมือถือ

2 การรณรงคการตลาดที่ชาญฉลาด (Intelligent Marketing Campaigns)
การวิเคราะห Big Data จะชวยใหผูใหบริการโทรคมนาคม มีความ
เขาใจลูกคาไดดีขึ้น เก็บขอมูลเพื่อสรางบริการ (Service) ใหมในการ
นําเสนอตอไป เพื่อเพิ่มรายไดและป~องกันลูกคาหนีหาย

ดานการสื่อสาร
3 การติดตามโซเชียลมีเดีย และขอมูลเชิงลึก (Social Media Monitoring and Insights)

การใชเครื่องมือวิเคราะห Big Data เพื่อ ติดตามและวิเคราะหการ
ตอบสนอง ความรูสึ กของผูใชบริก ารไดอยางรวดเร็ว จากสื่ อ สั งคม
ออนไลน และใชขอมูลใน Big Data เพื่อชวยใหสามารถประเมินการโฆษณาการตลาด
ใหม ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑที่ตอบสนองเชิงบวก เพิ่มการขายและลดการตอบสนองเชิงลบ
4 การดูแลระบบเครือขาย (Network Intelligence)
ผูใหบริการสามารถใชเครื่องมือวิเคราะห Big Data เพื่อทราบป8ญหา
แบบ Real Time ซึ่งจะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายและ
ลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน ซึ่งขอมูลที่รวดเร็วและชาญฉลาดนั้นจะชวยใหสามารถ
แกป8ญหาใหแกผูใชบริการไดอยางทันการณ
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2.8 รูปแบบทั่วไปของการจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล Big Data
การจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล Big Data สามารถแบงได
เป/น 4 ขั้นตอนดังนี้
1

2

Register
การลงทะเบียน
ขอมูลที่สนใจ

Follow-up Data
Collection
การติดตามขอมูล
โดยการเก็บขอมูล
สภาพแวดลอม

3

4

Analyze

Respond

การวิเคราะห
ขอมูล

การตอบสนองตอ
ขอมูลหรือผลที่ได
จากการวิเคราะห

คําถามชวนคิด

1 ใหนักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล Big Data ของ
หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ ตามรูปแบบทั่วไปของการจัดเก็บขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล Big Data
Register
ชักชวนลูกคาใหสมัครบัตรสมาชิก (ระบุขอมูลสวนบุคคล)
Follow-up Data Collection
ติดตามการซื้อสินคา และการทําธุรกรรมผานบัตรสมาชิก เก็บขอมูลทุกธุรกรรม
Analyze
วิเคราะหพฤติกรรมลูกคา
Respond
ออกนโยบายสงเสริมการขายเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกคารายบุคคล

คําถามชวนคิด

2 ใหนักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล Big Data ของ
แอพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยว ตามรูปแบบทั่วไปของการจัดเก็บขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล Big Data
Register
ดาวนโหลดแอพลิเคชัน และสมัครสมาชิก (ระบุขอมูลสวนบุคคล)
Follow-up Data Collection
ติดตามการใชงาน เก็บพิกัดสถานที่โดยระบบ GPS เก็บขอมูลสวนตัว และ
พฤติกรรมการใชงาน
Analyze
วิเคราะหพฤติกรรมลูกคา
Respond
สรุปขอมูลที่นาสนใจเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
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คําถามชวนคิด

3 ใหนักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล Big Data ของ
เครื อ ขายสั ง คมออนไลน ตามรู ป แบบทั่ ว ไปของการจั ด เก็ บ ขอมู ล และการ
วิเคราะหขอมูล Big Data
Register
สมัครสมาชิก (ระบุขอมูลสวนบุคคล)
Follow-up Data Collection
ติดตามทุกการใชงาน เก็บขอมูลเวลาที่เขาใช สถานที่ที่เช็คอิน คําที่คนหาบอย
สินคาที่คลิกเขาไปดูรายละเอียด การใช#Hashtag
Analyze
วิเคราะหพฤติกรรมลูกคา
Respond
แสดงโฆษณา ตามความสนใจของผูใชบริการของแตละคน

3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
เป/นศาสตรของการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ จากขอมูลที่มี
ความหลากหลายจากแหลงขอมูลที่มีความแตกตางกัน โดยการ
นําขอมูลเหลานั้นมาทําการประมวลผลโดยใชเทคโนโลยีหรือ
ชุดคําสั่ง และแบบจําลองที่สรางขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ไดผานการ
วิเคราะหมาใชงาน หรือแปลความหมายโดยบุคคลที่มีความรูใน
เทคโนโลยี
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3.1 รูปแบบของการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive Analytics)
เป/นการวิเคราะหเพื่อแสดงผลรายการ เหตุการณ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ใน
ลักษณะที่งายตอการทําความเขาใจ และการตัดสินใจ เชน รายงานธุรกิจ รายงาน
ผลลัพธในการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานที่ผานมา

2. การวิเคราะหแบบพยากรณ (Predictive Analytics)
เป/นการวิเคราะหเพื่อการพยากรณ หรือทํานายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใชขอมูลอดีต
รวมกับโมเดลทางคณิตศาสตร หรือสถิติตาง ๆ สามารถวิเคราะหหาโอกาสและความ
เสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดวย

3. การวิเคราะหแบบใหคําแนะนํา (Prescriptive Analytics)
การพยากรณหรือทํานายวาอะไรจะเกิดขึ้น และยังใหคําแนะนําในทางเลือกตาง ๆ
รวมถึงผลที่จะตามมาของแตละทางเลือกดวย มีความสามารถในการวิเคราะหเมื่อไดรับ
ขอมูลเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งจําเป/นตองใชขอมูลหลากหลายมากกวาเพียงแคขอมูลในอดีต

3.2 รวมกันวิพากยวิดีโอตอไปนี้
ใหนักเรียนชมวิดีโอ และตอบคําถามดังตอไปนี้
1. กรณีศึกษาอะไรบาง ที่เกี่ยวกับ Data Analytics ?
2. Data Analytics มีโทษ และประโยชนอะไรบาง ?

เรื่อง วิทยาการข&อมูล
คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามลงในสมุดใหเรียบรอย
1. วิทยาการขอมูลคืออะไร มีความสัมพันธกับ Big Data อยางไร ?
2. Big Data คืออะไร และมีความเกี่ยวของกับนักเรียนอยางไร ?
3. Big Data จะสามารถนํามาใชประโยชนไดตองผานขั้นตอนใดบาง แตละขั้นตอนมีการ
ทํางานอยางไรบาง ?
4. นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับการที่สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEL)
ไดจัด Big Data เป/นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีคุณคาเทียบเทากับทอง และเงินตรา
เพราะเหตุใด ?
5. นักเรียนคิดวา วิทยาการขอมูลมีบทบาทสําคัญอยางไร ในการพัฒนาจังหวัดของนักเรียน
สูความเป/นเมืองอัจฉริยะอยางสมบูรณ ?
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