
Chapter 1 : Introduction to Data 
Science

412203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการ
วิเคราะห์ข้อมูล



Content

✓Data Science คืออะไร

✓องค์ประกอบของ data science

✓ขั้นตอนการท า data science

✓ชนิดของข้อมูล

✓5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร



Content

✓Data Science คืออะไร? ต่างกับ Machine Learning, Data Mining, Data Analysis อย่างไร

✓Data Scientist ต่างกับ Data Engineer, Data Analyst อย่างไร

✓ตัวอย่างการใช้งาน data science

✓Data Science กับ IOT



Data Science คืออะไร?



Data Science คืออะไร

กอบเกียรติ สระอุบล (2562 : 18) ได้ให้ค าจ ากัดความของวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ เป็น
ศาสตร์ว่าด้วยการน าข้อมูลมาใช้ให้เกดิประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านธุรกิจ โลจิ
สติก เศรษฐศาสตร์ การเงิน การแพทย์ วิศวกรรม สารสนเทศ สาธารณสุข และอื่น ๆ



Data Science คืออะไร

วรธนะ งามตระกูลชน (2562 : 16-20) วิทยาศาสตร์ข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ โดยครอบคลุมต้ังแต่ข้ันตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล 
(Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล  (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการน าข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ 
(Decision)



Data Science คืออะไร

ละออ บุญเกษม (2562 : 18) ได้กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นสหวิทยาการที่สร้างขึ้นบน
พื้นฐานของสถิติ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ และศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อดึงความรู้และข้อมูลเชิงลึกจาก
ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูล



Data Science คืออะไร

Davy Cielen Arno D. B. Meysman and Mohamed Ali (2016: 1) ได้กล่าวว่า 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ การใช้วิธีที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากและสกัดความรู้ในข้อมูล
นั้นออกมา



กิจกรรมใจเราตรงกันไหม



องค์ประกอบของ data science



องค์ประกอบของ Data Science



องค์ประกอบของ Data Science

Computer Science – วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม, อัลกอริธึม, 
โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เป็นต้น

Maths & Statistics – คณิตศาสตร์ และสถิติ

Business / Domain Expertise – ความรู้ด้านธุรกิจ



ชนิดของข้อมูล



Type of Data

a) Structured Data

b) Semi-Structured Data

c) Unstructured Data



Structured Data คืออะไร



DataTH.com

Semi-Structured Data คืออะไร
ข้อมูลแบบที่มีโครงสร้างข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ขยายโครงสร้างข้อมูลได้ในอนาคต และเรียกใช้ได้รวดเร็ว

เหมาะส าหรับ : ข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ไดต้ลอดเวลา

เช่น Key-value, Document, JSON, XML, Graph

{

"users": [

{

"userId": 1,  

"firstName": "Adam",

"lastName": "Lee",

"emailAddress": "adam@gmail.com"

},

{

"userId": 2,

"firstName": "John",

"lastName": "Doe",

"phoneNumber": "0406817201",

"emailAddress": "john.doe@gmail.com"

}

]

}

NoSQL

mailto:adam@gmail.com
mailto:john.doe@gmail.com


Unstructured Data คืออะไร

ไฟล์ วีดิโอ เสียงรูปภาพ



ขั้นตอนการท า Data Science



ขั้นตอนการท า Data Science



ขั้นตอนการท า Data Science
Collect > Manage > Analyze > Decision

เรียก Process นี้ตั้งแต่ต้นจนจบว่า “การน าข้อมูลมาท าให้เกิดคุณค่า” หรือ Data 
Science Value Chain



1. Collect เก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราต้องการเก็บ เช่น

ถ้าต้องการเก็บ Log การใช้เว็บไซต์ ก็อาจจะเขียน JavaScript วางไว้ในเว็บไซต์ของเรา 
เพื่อเก็บการกระท าต่าง ๆ ของผู้ใช้ 

ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น เราต้องเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลทาง API หรือ 
Scrape ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์



2. Manage จัดการข้อมูล



2. Manage จัดการข้อมูล

เราต้องน าข้อมูลมาผ่านการแปรรูปให้น ามาใช้ต่อได้ง่าย หรือเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า “การ
ท าความสะอาดข้อมูล” หรือ Data Wrangling / Data Cleaning นั่นเอง ซึ่งข้ันตอนนี้
กินเวลาเยอะที่สุดในการท า Data Science 



3. Analyze วิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อมีข้อมูลพร้อมใช้เรียบร้อย ก็ได้เวลาน ามาวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูล ซึ่งขั้นอยู่กับว่า
โจทย์ที่ต้องการแก้ไขคืออะไร แบ่งได้เป็น 2 โจทย์หลัก ๆ ในการวิเคราะห์ดังนี้

Finding insights – วิเคราะห์เพ่ือหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ส าหรับน ามาใช้ตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ในธุรกิจ เช่น ยอดขายกางเกงยีนส์เดือนธันวาคมของ 5 ปีที่ผ่านมาสูงกว่าสินค้าอ่ืน ๆ เราก็
สามารถปรับแผน Marketing ให้เหมาะสมได้

Modelling – วิเคราะห์เพ่ือหา Pattern ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล และพยายามสร้าง Model ส าหรับ
น ามาใช้ท านายผล เช่น เราพบว่ายอดขายของไอศกรีมมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเมื่อเทียบกับ
อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวัน เราก็สามารถจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงที่อากาศหนาวเพ่ือดึงดูดลูกค้า
เพิ่มขึ้นได้



4. Decision น าข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ

ในการแสดงผลวิเคราะห์ เราไม่จ าเป็นต้องพูดปากเปล่าเสมอไป สามารถแสดงเป็นรูปภาพให้ฝ่าย
บริหารเข้าใจง่ายขึ้นได้ ความสามารถด้าน Data Visualization จะมีประโยชน์มาก

ขั้นตอนนี้ บุคลากรที่ท างาน Data Science มีหน้าที่สรุปผลวิเคราะห์ให้เข้าใจง่าย ๆ เพือ่น าไปเสนอ
ผู้ร่วมงานในฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นที่มาว่าท าไมหลายแห่งบอกว่า Data Scientist ต้องมี “ความสามารถ
ในการสื่อสาร” (Communication Skill)



4. Decision น าข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ

Data Visualization 



OSEMN เป็น 5 ขั้นตอนการท างานด้าน Data Science



OSEMN เป็น 5 ขั้นตอนการท างานด้าน Data Science

▪ Obtain เก็บรวบรวมข้อมูล
▪ Scrub ท าความสะอาดข้อมูล
▪ Explore ส ารวจข้อมูล 
▪ Model ท าโมเดลต่างๆ
▪ Interpret การน าเสนอ 



OSEMN เป็น 5 ขั้นตอนการท างานด้าน Data Science
เริ่มจากการเกบ็รวบรวมข้อมูล <1. Obtain>  ต่อด้วยการท าความสะอาดข้อมลู ปรับหน้าตาให้อยู่ใน format ที่เหมาะสม 
<2. Scrub> (จากงานวิจัยของ DJ Patil (2012) พบว่าขั้นตอนการ scrub ใช้เวลานานที่สดุประมาณ 50-80% ของ 
OSEMN process)

ขั้นตอนที่สาม คือ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นดว้ย <3. Explore>  

พอเราเข้าใจข้อมูลเราดีแลว้ ก็เริ่ม <4.Model> ท าโมเดลต่างๆ ด้วย Machine Learning,  Deep Learning 

และปิดท้ายด้วยการน าเสนอ <5.Interpret> ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่เราได้ท ามา



5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร



5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร
Booz Allen Hamilton ซึ่งเป็นบริษัทให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีได้ลิสต์ระดับของการใช้ Data Science ใน

องค์กรเป็น 5 ระดับ เพื่อให้มาดูว่าองค์กรอยู่ในระดับไหน และจะไปท าอะไรต่อได้บ้าง



5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร

ระดับที่ 1
Collect = ระดับแรก คือ เรายังไม่ท าอะไรเกี่ยวกบั Data เลย ก็ต้องหาวิธี หาเครื่องมือ
ในการ “จัดเก็บ” Data ให้ได้ก่อน



5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร

ระดับที่ 2
Describe = ระดับที่สอง คือ เรามี Data แล้ว ก็สามารถเอาข้อมูลมาท าตาราง พลอต
กราฟได้ เพื่อ “อธิบาย” Data ที่เรามี ส าหรับตอบค าถามทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น เดือน
ไหนขายดี เดือนไหนลูกค้าเยอะ



5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร

ระดับที่ 3
Discover = ระดับที่สาม คือ การ “ค้นหาความลับ” จากข้อมูล ข้อนี้จะคล้ายกับ 
Describe แต่จะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อน ท าให้เรารู้สึกว้าวได้ ซึ่งต้องใช้เทคนิคมาก
ขึ้นในการค้นหา 

เช่น การค้นพบว่าเสื้อกันหนาวขายดีแปรผันตรงกับช่วงที่ถุงเท้าขายดี



5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร

ระดับที่ 4
Predict = ระดับที่ส่ี คือ การ “ท านาย” อนาคตด้วย Data ในอดีตที่เรามี หรือที่เรา
เรียกว่า Business Intelligence นั่นเอง 

เช่น น าข้อมูลการขายสินค้าทั้งหมด 10 ปีที่ผ่านมา เอามาท านายยอดขายปีหน้า



5 ระดับของการใช้ Data Science ในองค์กร

ระดับที่ 5
Advise = ระดับที่ห้า คือ การ “รู้แจ้ง” ด้วย Data เป็นระดับที่ระบบของเราจะฉลาด
มาก สามารถแนะน าเราได้ว่าถ้าอยากท าให้ได้ผลก าไรสูงสุดต้องท าอย่างไร



Data Scientist ต่างกับ Data Analyst, Data Engineer, อย่างไร



Data Scientist ต่างกับ Data Analyst, Data Engineer, อย่างไร

✓Data Scientist คือ จะมีการออกแบบ Model ข้อมูล และใช้ Machine Learning หรือ เขียนโปรแกรม ขึ้นมา
เพื่อท าความเข้าใจกับข้อมูล สามารถน าข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาประกอบในโมเดล ตัวอย่างเช่น Marketing, 
Logistic, Manufacturing เพื่อหาค าตอบด้วยโมเดลเดียว 

✓Data Analyst คือ ใช้ประสบการณ์ ผสมผสานกับหลักสถิติ มุมมองการใช้ข้อมูลต่างกัน Scientist จะมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น Marketing Analyst, Logistics Analyst เป็นต้น

✓Data Engineer บุคคลที่ท าหน้าที่ออกแบบวิธีการจัดเก็บ และเรียกใช้งานข้อมูล มุมมองของข้อมูลของ Data 
Engineer  คือ Pipeline รวมไปถึงการจัดเก็บ และเลือกใช้ Storage





ตัวอย่างการใช้ Data Science 



ตัวอย่างการใช้ Data Science : Class Cafe

มารุต ชุ่มขุนทด

cr. https://www.brandbuffet.in.th/



ตัวอย่างการใช้ Data Science : Class Cafe
เบื้องหลังของ Class Cafe เต็มไปด้วย AI, Machine Learning เข้ามาช่วยในการท า Data Prediction, Data 
Analytics เพื่อคาดเดาพฤติกรรมลูกค้าว่าวันนี้จะสั่งเครื่องดื่มอะไร หรือหาแนวโน้มจากปัจจัยต่าง ๆ

เช่น วันนี้อากาศร้อนมาก หรือจะเป็นเครื่องดื่มแบบปั่นดีไหม รวมถึงการวิเคราะห์พ้ืนที่ในร้านผ่าน Heat Map 
เพื่อให้เห็นว่า พื้นที่ในจุดใดที่ไม่ค่อยมีคนใช้งาน



ตัวอย่างการใช้ Data Science : Class Cafe
“พอมี Data ก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้น เช่น มี Heat Map ให้ห็นแล้วว่าโซนนี้ไม่ค่อยมีคนไปนั่ง พอลองไปยืนถึง
พบว่ามันร้อน ไอแดดจากข้างนอกมันเข้ามา ก็แก้โดยใส่ม่านเข้าไป พอใส่ม่าน คนก็เริ่มกลับมานั่ง เป็นต้น”



ตัวอย่างการใช้ Data Science : Class Cafe

หรือในสาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ที่พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว ทางร้านกส็ามารถจับคู่
กับพารท์เนอรธ์ุรกิจ เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือสินค้าแม่และเด็ก เข้ามาจัดกิจกรรมใน 
Class Cafe ได้



ตัวอย่างการใช้ Data Science : Netflix



ตัวอย่างการใช้ Data Science : Netflix

ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการน าส่งโฆษณา โดยบริษัทได้รวบรวมข้อมูลจ านวนมากของ
สมาชิกมากกว่า 100 ล้านรายมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้ Netflix ประสบความส าเร็จ 

หากเป็นสมาชิกของ Netflix จะคุ้นเคยดีกับวิธีที่ Netflix ส่งค าแนะน าของภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่สมาชิกคนนั้น
ควรดู ขั้นตอนนี้ได้ใช้ข้อมูลจากการค้นหาย้อนหลังของสมาชิก ในการประกอบค าแนะน าได้อย่างแม่นย า ซึ่งบอก
ได้ถึงจ านวน % ของภาพยนตร์ว่าตรงต่อความชื่นชอบของสมาชิกแค่ไหน และข้อมูลนี้ท าให้ Netflix สามารถใช้
ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเป็นประโยชน์และน าเสนอได้ตรงใจกับลูกค้า

cr. https://stepstraining.co/entrepreneur/4-example-brand-use-data-for-business



ตัวอย่างการใช้ Data Science : Spotify
Spotify ใช้วิเคราะห์ประเภทของเพลง และพฤติกรรมการฟังเพลงลูกค้า วิเคราะห์ comment 
และ discussion เกี่ยงกับเพลง เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า และวิเคราะห์เสียงเพลง ท านอง 
ตัวโน๊ต เพื่อแนะน าเพลงให้กับลูกค้า

(Data Science Thailand, 2021)



ตัวอย่างการใช้ Data Science : GrabFood
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(Data Science Thailand, 2021)

GrabFood บริการรับ-ส่งอาหารที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 สิ่งที่น่าสนใจ คือ 
Grab มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น และใช้ข้อมูลเหล่านั้น เรียนรู้ วิเคราะห์  จนพบว่าลูกค้าที่ใช้
บริการ Food Delivery ต้องการสั่งอาหารจากหลาย ๆ ร้านค้า แต่ปัญหาที่พบคือแต่ละร้านนั้นอยู่ไกล ท าให้ค่าส่ง
แพงกว่าค่าอาหาร

จากปัญหานี้เอง GrabFood จึงแก้ไขด้วยการริเริ่ม Grab Kitchen ครัวรูปแบบคลาวด์คิตเชน (Cloud Kitchen) ซึ่ง
รวบรวมเอาครัวของร้านอาหารชื่อดังเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารจากร้านอาหารหลากหลาย
ร้านค้าได้ภายในออเดอร์เดียว พร้อมมีโปรโมชันต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าอาหาร ส่วนลดค่าจัดส่ง เป็นต้น

คลาวด์คิตเชนยังช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการขยายสาขาไปยังพื้นที่ใหม่ สามารถท าได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนทีต่ ่าลง
เนื่องจากไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้านเพิ่ม  รวมทั้งยังเพิ่มการกระจายตัวของร้านอาหารไปตามย่านต่างๆ อีกด้วย



ตัวอย่างการใช้ Data Science : ระบบแจ้งเตือนการท างานของ
ระบบชลประทานที่ New York (โครงสร้างพื้นฐาน)

(Data Science Thailand, 2021)



ตัวอย่างการใช้ Data Science : ระบบแจ้งเตือนการท างานของ
ระบบชลประทานที่ New York (โครงสร้างพื้นฐาน) 

(Data Science Thailand, 2021)

Benjamin Brooks, Avishek Kumar และ Syed Ali Asad Rizvi ได้ร่วมมือกับ เมือง Syracuse ที่ 
New York ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการซ่อมแซมการท างานของระบบชลประทาน

เนื่องจากโครงสร้างระบบชลประทานนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1900 กว่า ๆ ท าให้การเปลี่ยนโครงสร้าง
ทั้งหมดท าได้ยาก จึงได้มีการค่อย ๆ ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และ
เปลี่ยนไปใช้ท่อน ้าใหม่อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ต่อ 1 ไมล์ แต่ปัญหาคือทางภาครัฐไม่รู้ว่าส่วนไหน
ควรจะซ่อมก่อน หรือส่วนไหนเสียหายมากที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 400 เคสต่อปี



ตัวอย่างการใช้ Data Science : ระบบแจ้งเตือนการท างานของ
ระบบชลประทานที่ New York (โครงสร้างพื้นฐาน)

(Data Science Thailand, 2021)

โครงการนี้เลยตั้งใจท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินท่อน ้าที่มีความเสี่ยงตอ่การเสียหาย 
(Preventive maintainance) เพื่อซ่อมก่อนที่ท่อจะแตก โดยใช้ข้อมูลจากทางรัฐตั้งแต่ปี 2004 –
2015 และข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่อส่งบริเวณน้ัน โดยรายงานออกมาเป็น Risk score



Data Science กับ IOT

cr. https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/data-science-for-internet-of-things-the-big-picture?fbclid=IwAR1SuEL0gae8_-
HwlGD4p6DiQNnha5kkwhQlX_xPTKXesk1-x82VZVwWl2k
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สตาร์บั๊คน าเอา AI มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น location-based ขั้นสูงที่เรียกว่า GIS หรือ 
Geospatial Information Systems ร่วมกับข้อมูลที่เป็นจ านวนประชากรในละแวกนี้ รายได้ของผู้คนแถวนี้ ปริมาณ
การเดินผ่านของผู้คนบริเวณนี้ ร้านคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อยู่ใกล้ๆ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายเท่าที่มีผลต่อ
รายได้เมื่อเปิดร้าน และผลก าไรในอนาคต

เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ที่สตาร์บั๊คเอามาใช้กับเครื่องมือต่างๆ ภายในร้านตั้งแต่เครื่องชงกาแฟไป
จนถึงเตาอบอาหาร ท าให้ทางสตาร์บั๊คเก็บข้อมูลการท างานของเครื่องอยู่ตลอดเวลา จนสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินล่วงหน้าได้ว่าเครื่องไหนก าลังจะมีปัญหาเล็กๆ ที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ จากนั้นก็จะส่งชา่งออกไปจัดการ
ตั้งแต่ยังเป็นปัญหาเล็ก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญาจนไม่สามารถชงกาแฟให้ลูกค้าได้
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