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ข�อมูลในโลกยุคใหม&

อดีต

● ข�อมูลมีราคาแพง

● การจัดการข�อมูลเป'นไปด�วยความยากลําบาก

● องค�กรสามารถใช�งานข�อมูลท่ีมีโครงสร�างเท&าน้ัน

● ข�อมูลมักจะอยู&ในหน&วยงานใดหน&วยงานหน่ึง

● เคร่ืองมือในการจัดการข�อมูลมีประสิทธิภาพต่ํา

ป7จจุบัน

● ข�อมูลอยู&ทุกท่ี

● ต�องใช�ความพยายามมากข้ึนในการเปลี่ยนจาก

ข�อมูลเป'นความรู�

● ข�อมูลประเภทไม&มีโครงสร�างทวีความสําคัญสูงข้ึน

● มีการแชร�ข�อมูลการระหว&างหน&วยงาน

● ข�อมูลมีค&าเป'นสินทรัพย�



บ๊ิกดาต�าคืออะไร
ข�อมูลจํานวนมหาศาลท่ีไม&สามารถเก็บลงในหน&วยความจําสํารองและประมวลผลได�ทัน

คุณสมบัติของ Big Data



Volume - ปรมิาณ
ปรมิาณ = ขนาดขอ้มูลที�ใหญ่มาก

Variety - ความหลากหลาย



Velocity – อัตราความเรว็

Veracity – ความไม่แน่นอน



ทําบ๊ิกดาต�าไปทําไม

Digital Transformation



ขีดจํากดัของมนษุย์
● ไมส่ามารถประมวลผลข้อมลูขนาด
● มีหน่วยความจําที จํากดั
● มีความเบี ยงเบนอคติ
● ตดัสนิใจโดยใช้การคาดเดาและประสบการณ์ในอดีต
● คํานวณคณิตศาสตร์ได้ช้า
● มีข้อผิดพลาดสงู
● มีความน่าเชื อถือตํ า
● ต้องใช้พลงัในการดําเนินการมาก

จดุแข็งของเครื องจกัร
● การเคลื อนไหวซํ /า ๆ ที แมน่ยํา
● เวลาตอบสนองที รวดเร็วกวา่สําหรับสิ งเร้า
● จดัเก็บและเรียกคืนข้อมลูจํานวนมาก
● ประมวลผลข้อมลูจํานวนมาก
● รูปแบบที รู้จกัในพื /นที มิติสงู
● ทํางานได้ภายใต้เงื อนไขความเครียด
● แข็งแกร่งกวา่
● สมัผสัถงึสิ งเร้าบางอยา่งที มนษุย์ไมส่ามารถทําได้ เชน่ การตา่งเพียงเลก็น้อยของแสง



จดุแข็งของมนษุย์
● มีความคิดริเริ มสร้างสรรค์
● ฝึกฝนได้ง่าย
● สามารถหาความรู้ได้จากประสบการณ์
● สามารถประเมินความเสี ยงในเหตกุารณ์ที ไมค่าดฝันได้
● ประยกุต์ใช้ได้หลากหลายงานมีความยืดหยุน่สงู
● มีความสามารถในการสมัผสัสิ งเร้าที มีความซบัซ้อนสงูได้ดี

เปลี ยนข้อมลูเป็นมลูคา่ทางธรุกิจ
● ข้อมลูเชิงลกึทางธรุกิจ(insights): revealing the invisible

● เจาะกลุม่ลกูค้า(targeting): narrowing the field

● สินค้าและบริการที เหมาะสมแตล่ะบคุคล(personalization): tailoring to fit

● สร้างความมีสว่นร่วม(context): providing a reference frame.



กลยทุธ์การนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์

1. เก็บข้อมลูหลากหลายชนิด
2. ใช้ข้อมลูเพื อการตดัสนิใจ
3. ใช้ข้อมลูเพื อพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่
4. ใช้ข้อมลูเพื อทําความเข้าใจลกูค้า
5. รวมข้อมลูจากหลายหนว่ยงานเข้าด้วยกนั

เก็บข้อมลูหลากหลายชนิด
ข้อมลูที ใช้ในกระบวนการทํางาน

ข้อมลูที มาจากสนิค้า

ข้อมลูลกูค้า



หลุมพลางของ Big Data 

●ใครๆ ก็ทํา Big Data กัน องค์กรเราก็ควรต้องทําด้วย
●องค์กรมีข้อมูลเยอะ เลยอยากทํา Big Data
●มีงบประมาณเพื'อลงทนุสร้างระบบไว้แล้ว แต่ยงัไม่รู้จะนาํไปใช้
ประโยชนย์งัไงดี



ความเชื่อท่ีผิดๆเกี่ยวกับบิ๊กดาต�า

1. คอมพิวเตอร์ทํางานได้โดยไม่ใช้คน?

คอมพิวเตอร์ไมไ่ด้ฉลาด ขนาดที ไมใ่ช้คนได้



2. Correlation ก็พอแล้ว?
การเห็นแค่ correlation อาจจะไมเ่พียงพอตอ่การพฒันา สนิค้า หรือ กระบวนการ

3. ต้องเป็นบิ8กดาต้าเท่านั /นถึงจะเป็นประโยชน์?

ไมจํ่าเป็นวา่จะต้องทําบิ8กดาต้าถงึจะมีประโยชน์ ขนาดFacbook ใช้ประโยชน์จากข้อมลูประมลู
ผลที ไมน่าน



1. มีกลยทุธ์ด้านการใช้ข้อมลูที ชดัเจน

1. นาํขอ้มลูอะไรมาทําอะไร
2. ควบคุมคุณภาพขอ้มลูอยา่งไร
3. แชร์ขอ้มลูระหว่างหนว่ยงานอยา่งไร
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที'ขบัเคลื'อนด้วยขอ้มลู (Data-driven culture) ได้อยา่งไร

https://thaipublica.org/2017/10/data-driven-society15/

Big Data ไม่ใช่แคเ่รื องปริมาณของข้อมลู
Big Data ต้องคํานงึถงึ

1. คณุภาพของข้อมลู
2. การนําข้อมลูมาจดัระเบียบ และเข้าถงึได้
3. นํา dark data มาใช้ได้อยา่งไร



คนสําคญักวา่เครื องมือ
● ตรวจดกู่อนกวา่บคุลลากรในองค์กรมีทกัษะทางด้านการจดัการข้อมลูเพียงพอแล้วหรือยงั
● ถ้ายงัอาจต้องเริ มอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป

เริ มจาก Small Win 

● เริ มทํางานจากกลุม่เลก็ และแชร์ ขยายความสําเร็จไปกลุม่ใหญ่มากขึ /น



หาข้อมลูมาจากไหน
1. สํารวจข้อมลูที มีก่อน
2. ดขู้อมลูที ขาดเพื อไปถงึเปา้หมาย
3. หาข้อมลูเพิ มเตมิจากแหลง่ตา่งๆ

กลยุทธการหาข�อมูล



1. แลกข้อมลูกบัประโยชน์ของลกูค้า
1. ให้ใช้บริการฟรี ถ้าสมคัรสมาชิก (Facebook, Google)

2. ระบบสมาชิก คะแนน เก็บแต้ม เพื อใช้แลกสทิธิประโยชน์
3. สมคัรมาชิกเพื อใช้ Wifi ฟรี

2. สร้างอาสาสมคัรที ชื นชอบสนิค้า
ตั /งแพลตเฟอร์มที สนบัสนนุให้อาสาสมคัรสร้างเนื /อหากบัระบบ เชน่

YouTube มีกลุม่คนที เป็นผู้สร้างวิดีโอ โดย YouTube แทบไมจํ่าเป็นสร้างสนิค้าเอง



3. แลกเปลี ยนกบัพาทเนอร์
บริษัทสายการบิน แลกเปลี ยนกบันายหน้าบริษัททอ่งเที ยว

4. ใช้ข้อมลูสาธารณะ
● ข้อมลูจากโซเชียล เว็บไซต์ คา่งๆ
● ข้อมลูจากรัฐ



Digital Transformation

1. วิสยัทศัน์ชดัเจน
“Digital transformation must be a clearly articulated strategic priority, supported by 

appropriate funding, talent recruitment, openness to new agile ways of working, 

and a willingness to take risks.” 

Boston Consulting Group

https://www.bcg.com/en-us/publications/2018/global-corporate-banking-2018-unlocking-success-through-digital.aspx



2. ให้การสนบัสนนุตลอดโครงการ
ตั /งทีมผู้ นําการเปลี ยนแปลง สนบัสนนุตอบข้อซกัถาม และการอบรมให้พนกังาน

3. ลงทนุในเครื องมือที สง่เสริมการทํางานร่วมกนั
โปรแกรมกลา่วนั /นควรจะให้สามารถค้นหาได้ จดัการ และเข้าถงึข้อมลูได้ตลอดเวลา



เครื่องมือท่ีน&าสนใจ

เครื องมือสื อสาร
● Microsoft Teams

● Slack

● Rocket.chat



เครื องมือการเก็บข้อมลู
● Box

● Dropbox

● Google Drive

● One Drive

● ownCloud

● Nextcloud

เครื องมือด้านเอกสารที ทํางานร่วมกนั
● Office 365

● G Suite

● OpenOffice Suite



บริหารโครงการ
● Asana

● Trello

● Jira

● Smartsheet

บญัชี
● Wave

● Zipbooks

● Slickpie



การเตรียมข�อมูล
เพ่ือการวิเคราะห�ข�อมูล

การวิเคราะห์ข้อมลูคืออะไร
Data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming and 

modeling data with the goal of discovering useful information, informing 

conclusions and supporting decision-making. [Xia, B. S., & Gong, P. (2015).]



Types of Analytics

49

ตรวจสุขภาพ คาดการโรค แก้ไข/ป�องกัน
โรค

จะเริ�มทํายังไง?

50
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ต้องการอะไร
อยากรู้อะไร? ป�ญหาอะไร ? อยากได้อะไร?

52

การตั�งเป�าหมายที�ดี
เป�นอย่างไร

(1)
อยากได้

ลูกค้าเยอะๆ

(2)
อยากรู้ว่าลูกค้า
กลุ่มไหน ชอบซื�อ

สินค้าแบบใด
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เป�าหมายที�ดี

ลงมือทําได้ไหม? (Actionable)
วัดผลได้ไหม? (Measureable)

54

ข้อไหนคือการตั�งเป�าหมายที�ดี
ในการทํา Data Analytics

(1)
อยากรู้ว่าสินค้า

แบบใด
คนมักซื�อคู่กัน

(2)
อยากเพิ�ม
ยอดขาย
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เฉลย

1. ลงมือทําได้ไหม? 
(Actionable)

2. วัดผลได้ไหม? 
(Measureable)

(1)
อยากรู้ว่า

สินค้าแบบใด
คนมักซื�อคู่กัน
เพราะจะได้รู้ว่าควรจะเสนอขายอะไรให้

Common Analytical Workflow
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ปรุง Data เหมือนทําอาหาร

57

Common Analytical Workflow
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Collect 

❏ คําถามที�อยากรู้ (business goal)
❏ สํารวจข้อมูลที�มีอยู่
❏ สร้างของมูลที�ไม่มี จากสิ�งที�มี
❏ เก็บข้อมูลที�ขาด

59

รูปแบบข้อมลู

60



Looking for Data

61

จะดงึ Data 

ออกมาได้
อยา่งไร?

Looking for Data
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มมุมองโดยทั วไป

● Color = “wood”

● Material = “wood”

● Furniture = “table”



Looking for Data
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มมุมองเพื อใช้การขนสง่

● Height = “36 in.”

● Width = “60 in.”

● Weight = “20 kg.”

Looking for Data
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มมุมองการผลติ

● Suppliers

● Supplier location

● Supply count



Looking for Data
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มมุมองการซื /อ/ขาย

● Serial number

● Warranty date

● Number ordered

● Date ordered

● Date shipped

● Date delivered

Common Analytical Workflow
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ข้อมูล สวย สะอาด

พร้อมปรุง

เป�นแค่ในนิยาย

Prepare

67

กระบวนการ ลบ แก้ไข แปลง ข้อมูลดิบ (Raw data) 

ให้อยู่ในรูปแบบที�เหมาะสมเพื�อนําไปวิเคราะห์

Prepare

68

Raw data 

❖ May not always be meaningful
❖ Need to be organized so that it can be interpreted 



องค์ประกอบของข้อมลู

69

● Field Heading (ชื อ)

○ ชื อสนิค้า, SKU, ความกว้าง

● Data Types (ชนิดของข้อมลู)

○ ตวัเลข ตวัอกัษร รูปภาพ วนัที Boolean

● Data Value (คา่ของข้อมลู)

ตวัอกัษร

คําถาม

70

1. Field Heading (ชื อ) คือข้อใด 1

2



คําถาม

71

Data Types (ชนิดของข้อมลู) คือ

อะไร

1. ตวัเลข

2. ตวัอกัษร

1

2

แถว (Record)

72

A set of fields in a 

database related to on 

entity



Prepare: การเตรียมข้อมลู
❏ ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบตาราง (Table) 
❏ แถวแรกของตาราง เก็บชื�อที�อธิบายข้อมูล
❏ ชื�อของคอลัมน์ควรจะ

❏ สื�อความหมาย
❏ มีค่าไม่ซํ�ากัน (Unique) 

❏ แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลเรื�องเดียวกันทั�งคอลัมน์
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Prepare: การเตรียมข้อมลู
❏ แต่ละแถวเก็บข้อมูลดิบที�ไม่ซํ�ากัน

❏ เก็บแค่ตัวข้อมูล ไม่ควรสรุปข้อมูลปนกับข้อมูลดิบ

❏ ข้อมูลในแต่ละช่อง

❏ ไม่ควรมีค่าว่าง (Blank Cell) ยกเว้นจะหมายถึงช่องที�เป�นค่าว่างจริงๆ

❏ ควรมีค่าเดียว ( Atomic Value )

74



❏ Unpretty your spreadsheets

❏ ไม่ควรใช้ Merged cells ในตารางข้อมูล

❏ ไม่ควรใช้หัวคอลัมน์ที�มีหลายบรรทัด (Multi-line headers)

75

Prepare: การเตรียมข้อมลู

❏ Untidy your data

❏ แยกหน่วยวัด และตัวเลขออกจากกัน

76

Prepare: การเตรียมข้อมลูเพื อการวิเคราะห์

Area

10 km_square

100 m_square

500 m_square

1 km_square

AreaValue AreaUnit

10 km_square

100 m_square

500 m_square

1 km_square



❏ Untidy your data

77

Prepare: การเตรียมข้อมลูเพื อการวิเคราะห์

Habitat

Species X Y Z

A 0 3 0

B 0 1 2

Species Habitat Value

A Y 3

B Y 1

B Z 2

X, Y, และ Z เป�นค่าข้อมูลของ
Dimension “Habitat” เดียวกัน ดังนั�น
ควรเก็บอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน

ค่า Value ควรเก็บอยู่ในคอลัมน์
เดียวกัน เฉพาะ Cell ที�มีค่า (ไม่เท่ากับ
0)

78

Prepare: การเตรียมข้อมลูเพื อการวิเคราะห์
2010, 2009, และ 2008 เป�นค่า
ข้อมูลของ Dimension “Year” 
เดียวกัน ดังนั�น ควรเก็บอยู่ในคอลัมน์
เดียวกัน

ค่า Net Income ควรเก็บอยู่
ในคอลัมน์เดียวกัน



Data Cleaning

ทําความสะอาดข้อมลู

79

ทําความสะอาดข้อมลู

1. ท ิ �ง (Remove Errors)

1. ตรวจ (Validating)

1. เหมือน (Standardizing)

80



ทิ /ง
Data that isn’t controlled when entered can have 
errors.

● ถูกต้องหรือไม่
● ข้อมูลที�ไม่เกี�ยวข้อง
● ไม่สมบูรณ์

81

ตรวจ (Validate)

Comparing the data you have against the 
verified “truth” is a part of cleaning

❏ ตรวจสอบข้อมูลว่ามาจากแหล่งต้นทางหรือไม่

❏ จัดเก็บถูกต้องหรือไม่

❏ เก็บในชนิดที� (Data Type) ที�เหมาะสมหรือไม่

❏ การใช้ตัวเลข เพื�อการคํานวณ

❏ การใช้รูปแบบวันที� (Date) ถ้าข้อมูลคือวันที�
82



Make sure that data has a standard

❏ การใช้ข้อมูลที�สื�อความหมาย

❏ เช่น female แทนที� f

❏ การใช้รหัส (Code) สําหรับข้อมูลเดียวกัน ต้องสอดคล้องกันเสมอ

❏ เช่น ถ้าใช้ Female แทน เพศ หญิง ต้องใช้ เหมือนกันตลอดแฟ�มข้อมูล ไม่ควรใช้รหัส “F” 
หรือรหัสอื�นๆ แทน
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เหมือน (Standardized)

❏ Metadata คือเอกสารอธิบายข้อมูลว่าเป�นข้อมูลอะไร

❏ มีความหมายอย่างไร

❏ มีหน่วยวัดอย่างไร

❏ ผ่านการคํานวณเบื�องต้นมาอย่างไรบา้ง

❏ ถ้ามีข้อมูลบางส่วนที�ขาดหายไป จะแสดงผลอย่างไร
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จด (เขียนคําอธิบายข้อมลู)



Data Cleaning

● Trimming Space

● Splitting

● Removing Duplicates
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Data Validation

● Only Number

● By Range

● is_Email
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Common Analytical Workflow
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Analyze

Pivot Table
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Pivot Table 

❏ เครื่องมือที่ใช�สําหรับสรุปผลข�อมูลจํานวนมาก ๆ ในรูปแบบของตาราง ออกมาเป'น Report ใน
มุมมองที่สามารถปรับแต&งได�ตามต�องการ

❏ ข้ันตอน
❏ เลือกข�อมูลดิบในการทํา Pivot Table
❏ คลิกเลือกเมนู Data > Pivot Table…
❏ โปรแกรมแสดงหน�าต&างการสร�าง

Pivot Table 
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Pivot Table: สร้าง Report ด้วยการกําหนด 4 Criteria

Rows - เลอืกคอลมันใ์นตารางขอ้มูลที�ตอ้งการนําคา่มา
แสดงในแตล่ะแถวดา้นซ่ %ายของตาราง Pivot 

Values - คา่ขอ้มูลสรปุตามเงื�อนไขของแถวและ
คอลมัน์

Filter - เป็นสว่นเสรมิ ใชเ้มื�อตอ้งการกรองขอ้มูลเพื�อแสดงในรายงาน
เชน่ กรองขอ้มูลแสดงเฉพาะปีที�ตอ้งการ หรอืแสดงเฉพาะขอ้มูลสรปุ
ของลกูคา้บางราย

Columns - เลอืกคอลมันใ์นตารางขอ้มูลที�ตอ้งการนําคา่
มาแสดงในแตล่ะคอลมันข์องตาราง Pivot 
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ตวัอยา่งการสร้าง Pivot Table 

ชื�อลูกค้า

ข้อมูลดิบที$นํามาใช้ในการสร้าง Pivot Table

ประเภท
โครงการที�จ้าง

จํานวนชั�วโมง
การทํางานใน

โครงการ

อัตราค่าจ้าง
ต่อชั�วโมง

ค่าจ้าง
ทั�งหมด

วันที�เสร็จสิ�น
โครงการ

91

ตัวอย่างการสร้าง Pivot Table#1: จํานวนเงินที แตล่ะ Cient ที เป็นบริษัทจา่ยแยกตามโครงการ

กรอง (filter) ชื อ Client ที ไม่
ต้องการแสดงใน Report 

(หจก.พนาสิทธิ<)

Rows

Filter
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Values

Columns

ตัวอย่างการสร้าง Pivot Table#1: จํานวนเงินที แตล่ะ Cient ที เป็นบริษัทจา่ยแยกตามโครงการ
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ตัวอย่างการสร้าง Pivot Table#2: โครงการใดที�มีอ ัตราค่าจ้างเฉลี�ยต่อชั� วโมงสูงท ี�สุด
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ตัวอย่างการสร้าง Pivot Table#2: โครงการใดที�มีอ ัตราค่าจ้างต่อชั� วโมงสูงท ี�สุด
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จงสร�าง Pivot Report 
เพื่อตอบคําถามต&อไปน้ี

❏ โครงการใดของบริษัทใดท่ีมี Bill สูงสุด

❏ จํานวนเงินท่ีบริษัทได�รับจากแต&ละ Cient แยกตามปP

❏ จํานวนโครงการของแต&ละประเภทแยกตาม Client 
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Common Analytical Workflow
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Basic Visualization

● Simple Pivot table

● Slicer and Views

● Bar and Pie charts
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https://aiti.thaichamber.org/



Data Management and Data Security

● Who own the data?

● Who has right to (read/edit)?

○ And how long?

● What are data sensitivity?

○ Private

○ Only Stakeholders

○ Public

● Where are those data?

○ How are they organized?
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Data Management
● Prefer sharing a link over a file

● Protect data with privilege

● Limit how your files are shared

● Stop sharing a file 
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1. ลงมือทํา
2. วัดผลการกระทํานั�น

3. ลงมือทํา

แนะนําการเริ มลงมือทํา

อย่ารอ!

1.2.3.4.5

เริ�ม!
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แนะนําการเริ มลงมือทํา

เริ�มเล็กๆ
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แนะนําการเริ มลงมือทํา

จัดการข้อมูล
คืองานของเรา
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Q/A
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