
การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)

แนวคดิเกีย่วกับเหมอืงขอมูล

เทคนคิการทํา Data Mining

การประยุกตใช Data Mining
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1.ในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ขบวนการทํา data 

mining โดยทั่วไปจะเริ่มจาการตั้งสมมุติฐานทางธุรกิจ

ตามความรูและความเขาใจของ user ที่มีตอธุรกิจ

3. หลังจากตรวจสอบ

แกไขสมมติฐานในขั้น

สุดทายแลว user ก็

ตัดสินใจ

2. ใชระบบ data mining tools โดย user สราง 

model แลวกลั่นกรองสมมติฐาน ตามดวยการ

วิเคราะห ซึ่งขบวนการนี้อาจจะตองมีการทําซ้ํา

หลาย ๆ ครั้ง



DATA MINING คืออะไร

ปจจุบันระบบสนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจไดเขามามีอิทธิพลใน

การรวบรวมขอมูลและปรับคาขอมูลในคลังสินคา ซึ่งฐานขอมูลขนาดใหญ

นี้จะประกอบไปดวยขอมูลเปนพันๆ ลานไบต ยากแกการคนหาไดอยางทัน

กาลดวยวิธี DBMS ( Database Management System ) โดยทั่วไป ขอมูล

ที่เปนที่สนใจของผูบริหารธุรกิจวันนี้สามารถจะคนหาไดงายขึ้นแลว ซึ่งจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งในการคนหาขอมูลที่ตองการในมหาสมุทรขอมูลเพื่อ

นํามาเทียบเคียงและดูแนวโนม และนําขอมูลที่จําเปนของบริษัทสงกลับให

ผูบริหารตดัสินใจไดอยางทันกาล 



DATA MINING คืออะไร

Data Mining คือ ชุด software วิเคราะหขอมูลที่ไดถูกออกแบบมา

เพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูใช มันเปน software ที่สมบรูณทั้ง

เรื่องการคนหา การทํารายงาน และโปรแกรมในการจัดการ Executive 

Information System ( EIS ) หรือระบบขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการ

บริหาร ซึ่งเปนเครื่องมือชิ้นใหมที่สามารถคนหาขอมูลในฐานขอมูลขนาด

ใหญหรือขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหาร ซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาใหกับ

ฐานขอมูลที่มีอยู 



DATA MINING คืออะไร

Data Mining คือการวิเคราะหขอมูล เพื่อแยกประเภท จําแนกรูปแบบ

และความสัมพันธของขอมูลจากคลังขอมูล และนําสารสนเทศที่ไดไปใชใน

การตัดสินใจธุรกิจ



Data Collection ( 1960’s and earlier)

- primitive file processing

Database management system ( 1970’s )

- network and relational database management system         

- data modeling tools , query language

Advanced database management  system ( 1980’s - present)

advanced data model

object-oriented database management system

object relational database management system  

Data Warehousing & Data mining ( 1990’s – present )

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานขอมูล



ทําไมจึงตองมี Data Mining
1. ขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลหากเก็บไวเฉย ๆ ก็จะไมเกิดประโยชนดังนั้น

จึงตองมีการสกัดสารสนเทศไปใช

การสกัดสารสนเทศ หมายถึง การคัดเลือกขอมูลออกมา ใชงานในสวนที่เรา

ตองการ

2. ในอดีตเราใชคนเปนผูสืบคนขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูลซึ่งผูสืบคนจะทําการ

สรางเงื่อนไขขึ้นมาตามภูมิปญญาของผูสืบคน



3. ในปจจุบันการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลเดียวอาจไมใหความรูเพียงพอ

และลึกซึ้งสําหรับการดําเนินงานภายใตภาวะที่มีการแขงขันสูงและมีการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจึงจําเปนที่จะตองรวบรวมฐานขอมูลหลาย ๆ  ฐานขอมูล

เขาดวยกัน เรียกวา “ คลังขอมูล” ( Data Warehouse)

ดังนั้นเราจึงจําเปนตองใช Data Mining ในการดึงขอมูลจาก

ฐานขอมูลที่มีขนาดใหญ เพื่อที่จะนําขอมูลนั่นมาใชงานใหเกิดประโยชนสูง

ที่สุด

ทําไมจึงตองมี Data Mining



ปจจัยทีท่าํให Data Mining เปนทีไ่ดรับความนิยม 

 จํานวนและขนาดขอมูลขนาดใหญถูกผลิตและขยายตัวอยางรวดเร็ว 

การสืบคนความรูจะมีความหมายก็ตอเมื่อฐานขอมูลที่ใชมีขนาดใหญมาก 

ปจจุบันมีจํานวนและขนาดขอมูลขนาดใหญที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยผาน

ทาง Internet  ดาวเทียม และแหลงผลิตขอมูล อื่น ๆ เชน เครื่องอานบารโคด ,

เครดิตการด , อีคอมเมิรซ



ขอมูลถูกจัดเก็บเพื่อนําไปสรางระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ 

( Decision Support System) เพื่อเปนการงายตอการนําขอมูลมาใชในการ

วิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ สวนมากขอมูลจะถูกจัดเก็บแยกมาจากระบบ 

ปฏิบัติการ ( Operational System )โดยจัดอยูในรูปของคลังหรือเหมืองขอมูล 

(Data Warehouse) ซึ่งเปนการงายตอการนําเอาไปใชในการสืบคนความรู 

ปจจัยทีท่าํให Data Mining เปนทีไ่ดรับความนิยม 



ระบบ computer สมรรถนะสูงมีราคาต่ําลง  เทคนิค Data Mining 

ประกอบไปดวย  Algorithm ที่ มีความซับซอนและความตองการการ

คํานวณสูง จึงจําเปนตองใชงานกับระบบ computer สมรรถนะสูง 

ปจจุบันระบบ computer สมรรถนะสูงมีราคาต่ําลง พรอมดวยเริ่มมี

เทคโนโลยีที่นําเครื่อง microcomputer จํานวนมากมาเชื่อมตอกันโดย

เครือขายความเร็วสูง ( PC Cluster ) ทําใหไดระบบ computer 

สมรรถนะสูงในราคาต่ํา

ปจจัยทีท่าํให Data Mining เปนทีไ่ดรับความนิยม 



การแขงขันอยางสูงในดานอุตสาหกรรมและการคา เนื่องจากปจจุบันมี

การแขงขันอยางสูงในดานอุตสหกรรมและการคา มีการผลิตขอมูลไว

อยางมากมายแตไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชน จึงเปนการจําเปนอยาง

ยิ่งที่ตองควบคุมและสืบคนความรูที่ถูกซอนอยูในฐานขอมูลความรูที่

ไดรับสามารถนําไปวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในการจัดการในระบบตางๆ 

ปจจัยทีท่าํให Data Mining เปนทีไ่ดรับความนิยม 



ประเภทขอมูลที่สามารถทํา Data Mining

Relational Database เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บอยูในรูปแบบของตาราง 

โดยในแตละตารางจะประกอบไปดวยแถวและคอลัมน ความสัมพันธของ

ขอมูลทั้งหมดสามารถแสดงไดโดย entity-relationship ( ER ) model

Data Warehouses เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงมาเก็บไวใน

รูปแบบเดียวกันและรวบรวมไวในที่ ๆ เดียวกัน



Transactional Database ประกอบดวยขอมูลที่แตละทรานเซกชันแทนดวย

เหตุการณในขณะใดขณะหนึ่ง เชน ใบเสร็จรับเงิน จะเก็บขอมูลในรูป ชื่อลูกคา

และรายการสินคาที่ลูกคารายนั้นซื้อ เปนตน

Advanced Database  เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอื่น ๆ เชน ขอมูล

แบบ object-oriented , ขอมูลที่เปน text file , ขอมูลมัลติมีเดีย , ขอมูลในรูป

ของ web

ประเภทขอมูลที่สามารถทํา Data Mining



ลักษณะเฉพาะของขอมูลทีส่ามารถทํา Data Mining
 ขอมูลขนาดใหญ เกินกวาจะพิจารณาความสัมพันธที่ซอนอยูภายในขอมูล

ไดดวยตาเปลา หรือโดยการใช Database Management System ( DBMS ) 

ในการจัดการฐานขอมูล

 ขอมูลที่มาจากหลายแหลง โดยอาจรวบรวมมาจากหลายระบบปฏิบัติการ

หรือหลาย DBMS เชน Oracle , DB2 , MS SQL , MS Access เปนตน

 ขอมูลที่มีโครงสรางซับซอน เชน ขอมูลรูปภาพ ขอมูลมัลติมีเดีย ขอมูล

เหลานี้สามารถนํามาทํา Mining ไดเชนกันแตตองใชเทคนิคการทํา Data 

Mining ขั้นสูง 



 ขอมูลที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชวงเวลาที่ทําการ Mining หากขอมูลที่

มีอยูนั้นเปนขอมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะตองแกปญหานี้กอน โดย

บันทึกฐานขอมูลนั้นไวและนําฐานขอมูลที่บันทึกไวมาทํา Mining แต

เนื่องจากขอมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงทําใหผลลัพธที่ไดจา

การทํา Mining สมเหตุสมผลในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้นเพื่อใหไดผลลัพธที่

มีความถูกตองเหมาะสมอยูตลอดเวลาจึงตองทํา Mining ใหมทุกครั้งใน

ชวงเวลาที่เหมาะสม

ลักษณะเฉพาะของขอมูลทีส่ามารถทํา Data Mining



คุณลักษณะData Mining
 การคนหาขอมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีการทําเหมืองขอมูล จะทําการคนหาซึ่ง

ถูกเก็บที่อยูลึกมากในคลังขอมูล โดยบางครั้งอาจเปนขอมูลที่ถูกสะสมมา

หลายป

 การทําเหมืองขอมูลมักใชสถาปตยกรรมแบบ Client/Server

 ผูใชงานระบบสารสนเทศที่นําเทคโนโลยีการทําเหมืองขอมูลมาชวยจัดการ

ขอมูลไมจําเปนตองมีทักษะการเขียนโปรแกรม เนื่องจากมีเครื่องมือชวยคนหา

ขอมูลจากคลังขอมูลไดอยากรวดเร็ว



คุณลักษณะData Mining
 ผูใชตองกําหนดขอบเขตและเปาหมายของขอมูลที่ตองการคนหาใหมีความ

ชัดเจน



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining
1. Association rule Discovery

เปนเทคนิคหนึ่งของ Data Mining ที่สําคัญ และสามารถนําไป

ประยุกตใชไดจริงกับงานตาง ๆ หลักการทํางานของวิธีนี้ คือ การคนหา

ความสัมพันธของขอมูลจากขอมูลขนาดใหญที่มีอยู เพื่อนําไปใชในการ

วิเคราะห หรือทํานายปรากฏการณตาง ๆ หรือมากจากการวิเคราะหการซื้อ

สินคาของลูกคาเรียกวา “ Market Basket Analysis ” ซึ่งประเมินจากขอมูลใน

ตารางที่รวบรวมไว ผลการวิเคราะหที่ไดจะเปนคําตอบของปญหา ซึ่งการ

วิเคราะหแบบนี้เปนการใช “ กฎความสัมพันธ ” ( Association Rule ) เพื่อหา

ความสัมพันธของขอมูล 



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining
ตัวอยาง การนําเทคนิคนี้ไปประยุกตใชกับงานจริง ไดแก ระบบแนะนําหนังสือ

ใหกับลูกคาแบบอตัโนมัติ ของ Amazon ขอมูลการสั่งซื้อทั้งหมดของ Amazon 

ซึ่งมีขนาดใหญมากจะถูกนํามาประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธของขอมูล  คือ 

ลูกคาที่ซื้อหนังสือเลมหนึ่ง ๆ มักจะซื้อหนังสือเลมใดพรอมกันดวยเสมอความ 

สัมพันธที่ไดจากกระบวนการนี้จะสามารถนําไปใชคาดเดาไดวาควรแนะ นํา

หนังสือเลมใดเพิ่มเติมใหกับลูกคาที่เพิ่งซื้อหนังสือจากราน ตัวอยางเชน

buys ( x , database) -> buys ( x , data mining ) [ 80% , 60% ]

หมายความวา เมื่อซื้อหนังสือ database แลวมีโอกาสที่จะซื้อหนังสือ data 

mining ดวย 60 % และมีการซื้อทั้งหนังสือ database และหนังสือ data 

mining พรอม ๆ กัน 80 %



เทคนคิตาง ๆ ของ Data Mining

2. เทคนิค Classification & Prediction

เปนกระบวนการสราง model จัดการขอมูลใหอยูในกลุมที่กําหนดมาให 

ตัวอยางเชน จัดกลุมนักเรียนวา ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี  โดยพิจารณาจากประ 

วัติและผลการเรียน หรือแบงประเภทของลูกคาวาเชื่อถือได หรือไมโดยพิจารณา

จากขอมูลที่มอียู

เปนเทคนิคในการจําแนกกลุมขอมูลดวยคุณลักษณะตางๆที่ไดมีการ

กําหนดไวแลว เทคนิคประเภทนี้เหมาะกับการสรางแบบจําลองเพื่อการพยากรณ

คาขอมูล ในอนาคต แบงออกเปน 2 รูปแบบ



เทคนคิตาง ๆ ของ Data Mining

2. เทคนิค Classification & Prediction

Prediction

เปนการทํานายหาคาที่ตองการจากขอมูลที่มีอยูตัวอยางเชน หายอดขาย
ของเดือนถัดไปจากขอมูลที่มีอยู หรือทํานายโรคจากอาการของคนไขในอดีต 
เปนตน



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining

2.1 แบบตนไม ( Decision Tree)

เปนที่นิยมกันมากเนื่องจากเปนลักษณะที่คนจํานวนมากคุนเคย ทําให

เขาใจไดงาย มีลักษณะเหมือนแผนภูมิองคกร  โดยที่แตละโหนดแสดง 

attribute แตละกิ่งแสดงผลในการทดสอบ และลีฟโหนดแสดงคลาสที่

กําหนดไว 



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining

ตัวอยาง

บริษัทขนาดใหญแหงหนึ่ง ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีสํานักงานสาขา

อยูประมาณ 50 แหง แตละสาขามีพนักงานประจํา เปนผูจัดการและ

พนักงานขาย พนักงานเหลานี้แตละคนจะ    ดูแลอาคารตาง ๆ หลายแหง

รวมทั้งลูกคาจํานวนมาก บริษัทจําเปนตองใชระบบฐานขอมูลที่กําหนด

ความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานี้ เมื่อรวบรวมขอมูลแบงเปน

ตารางพื้นฐานตาง ๆ เชน ขอมูลสํานักงานสาขา    ( Branch ) ขอมูล

พนักงาน ( Staff ) ขอมูลทรัพยสิน ( Propety) และขอมูลลูกคา



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining

ตัวอยาง(ตอ)

( Client ) พรอมทั้งกําหนดความสัมพันธ ( Relationship) ของขอมูลเหลานี้ 

เชน ประวัติการเชาบานของลูกคา ( Customer_rental ) รายการใหเชา 

(Rentals ) รายการขายสินทรัพย ( Sales ) เปนตน ตอมาเมื่อมีประชุม

กรรมการผูบริหารของบริษัท สวนหนึ่งของรายงานจากฐานขอมูลสรุปวา 



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining

“ 40 % ของลูกคาที่เชาบานนานกวาสองป และมีอายุเกิน 25 ป จะซื้อ

บานเปนของตนเอง โดยกรณีเชนนี้เกิดขึ้น 35 % ของลูกคาผูเชาบานของ

บรษิัท”

จากตัวอยางดังกลาวสามารถนะมาแสดงใหเห็นถึง Decision Tree 

สําหรับการวิเคราะหวาลูกคาบานเชาจะมีความสนใจที่จะซื้อบานเปนของ

ตนเองหรือไม โดยใชปจจัยในการวิเคราะหคือ ระยะเวลาที่ลกูคาไดเชา

บานมา และอายุของลูกคาไดดังรูปภาพ 



อายเุชาสนิทรัพย
> 2 ป ?

อายุผูเชา
> 25 years ?เชา

เชา ซื้อ

NO Yes

NO Yes

 ตัวอยางของ Decision Tree เพื่อวิเคราะหโอกาสที่ลูกคาบานเชาจะซื้อบาน
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จากตัวอยางพฤติกรรมการเชาและซื้อบานขางตน  ลองมาตัวอยางที่

เปนรูปธรรมมากขึ้น ในตาราง Business_Info แสดงถึงรายการทั้งหมด

เกี่ยวกับลูกคาบานเชาของบริษัทโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ และ

ระยะเวลาเชา รวมทั้งการซื้อบานของลูกคาแตละราย ดังนี้



No

No

No

Yes

No

Yes
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1
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ตาราง Business_Info
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SQL สําหรับ Decision Tree ของตัวอยางนี้แบงเปน 2 ชุด สําหรับปจจัย

แตละอยาง

1. SQL สําหรับ root node ดังนี้

SELECT  B.Rent_Period , B.Buy , COUNT(*)

FROM      Business_Info B

WHERE   B.Rent_Period > 2

GROUP BY  B.Rent_Period , B.Buy;

ผลลัพธของ SQL นี้คือ



2

2

0

1

1

0

0
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1

0
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2. SQL  สําหรับ node ที่เปน  child ทางขวาของ root คือ

SELECT   B.Age , B.Buy , COUNT(*)

FROM       Business_Info B

WHERE    B.Age > 25

GROUP  BY  B.Age , B.Buy;

ผลลัพธของ SQL นี้คือ



2

1

1

0

2

0

0

0

2

1

1

1

20

22

23

27

36

50

NoYesBuyRent_Period

ผลลัพธที่ไดจากแตละโหนดของ Decision Tree เรียกวา AVC set

( Attribute Value , Class label ) จากตัวอยางขางตันจะเห็นวามี 2 AVC sets 

เพื่อใชในการจัดกลุมลูกคา 



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining
2.2  นิวรอลเน็ต หรือ นิวรอลเน็ตเวิรก ( Neural Net)

เปนเทคโนโลยีที่มีที่มาจากงานวิจัยดานปญญาประดิษฐ Artificial 

Intelligence : AI เพื่อใชในการคํานวณคาฟงกชันจากกลุมขอมูล วิธีการของ

 นิวรอลเน็ต ( แทจริงตองเรียกใหเต็มวา Artificial  Neural Networks หรือ 

(ANN ) เปนวิธีการที่ใหเครื่องเรียนรูจากตัวอยางตนแบบ แลวฝก ( train ) ให

ระบบไดรูจักที่จะคิดแกปญหาที่กวางขึ้นได ในโครงสรางของนิวรอลเน็ตจะ

ประกอบดวยโหนด ( node ) สําหรบั Input – Output และการประมวลผล 

กระจายอยูในโครงสรางเปนชั้น ๆ ไดแก input layer , output layer และ 

hidden layers การประมวลผลของนิวรอลเน็ตจะอาศัยการสงการทํางานผาน

โหนดตาง ๆ ใน layer เหลานี้



Customer renting 
property  > 2 years ?

Customer 
age

> 25 years ?

 นิวรอลเน็ตเพื่อวเิคราะหการเชาและซื้อบานของลูกคา

Input Hidden processing 
layer

Class (Rent or     
buy property

0.4

0.6

0.5

0.3

0.7

0.4

Output
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3. Database clustering หรือ Segmentation

เปนเทคนิคการลดขนาดของขอมูลดวยการรวมกลุมตัวแปรที่มีลักษณะ

เดียวกนัไวดวยกัน ตัวอยางเชน บริษัทจําหนายรถยนตไดแยกกลุมลกูคา

ออกเปน 3 กลุม คือ

กลุมผูมีรายไดสูง (>$80,000)

กลุมผูมีรายไดปานกลาง ($25,000 to $ 80,000)

กลุมผูมีรายไดต่ํา (less than $25,000) 



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining

และภายในแตละกลุมยังแยกออกเปน

- Have Children

- Married

- Last car is a used car

- Own cars



First Segment (High income)

Second Segment (Middle income)

Third Segment (Low income)

Have Children

Married

Last car is a
used car

Own cars

 ตัวอยาง Clustering
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จากขอมูลขางตนทําใหทางบริษัทรูวาเมื่อมีลูกคาเขามาที่บริษัทควร

จะเสนอขายรถประเภทใด เชน ถาเปนกลุมผูมีรายไดสูงควรจะเสนอรถ

ใหม เปนรถครอบครัวขนาดใหญพอสมควร แตถาเปนผูมีรายได

คอนขางต่ําควรเสนอรถมือสอง ขนาดคอนขางเล็ก
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4. Deviation Detection

เปนกรรมวิธีในการหาคาที่แตกตางไปจากคามาตรฐาน หรือคาที่

คาดคิดไววาตางไปมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปมักใชวิธีการทางสถิติ 

หรือการแสดงใหเห็นภาพ (Visualization) สําหรับเทคนิคนี้ใชในการ

ตรวจสอบ ลายเซ็นปลอม หรือบัตรเครดิตปลอม รวมทั้งการตรวจหา

จุดบกพรองของชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม 



เทคนิคตาง ๆ ของ Data Mining

5. Link Analysis

จุดมุงหมายของ Link Analysis คือ การสราง link ที่รียกวา “

associations” ระหวาง recode เดียว หรือ กลุมของ recode ในฐานขอมูล 

link analysis สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด คือ

- associations discovery

- sequential pattern discovery 

- similar time sequence discovery 



Data Mining และ Data Warehouse

สิ่งสําคัญที่จะตองทําในการทํา Data Mining ก็คือ การกําหนดขอมูล

ที่เหมาะสมในการ mining ดังนั้น Data mining จึงตองการแหลงขอมูลที่มี

การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลไวอยางดีและมีความมั่นคง

เหตุผลที่ตองมี Data warehouse ที่มีการจัดเก็บขอมูลที่ดีสําหรับ

เตรียมขอมูลเพื่อทําการ mining ก็คือ 



Data Mining และ Data Warehouse

Data warehouse จะทําการจัดเกบ็ขอมูลที่มีความมั่นคงและขอมูลที่ได

ทําความสะอาดแลว ซึ่งการจัดเตรียมและรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่จําเปน

สําหรับการ mining ที่ตองการความแนใจในความแมนยําของ 

predictive models 

Data warehouse จะเปนประโยชนสําหรับการ mining ขอมูลจาก

แหลงขอมูลหลายๆแหลงที่คนพบมากมายเทาที่จะเปนไปได ซึ่ง Data 

warehouse จะบรรจุขอมูลจากแหลงขอมูลเหลานั้น



Data Mining และ Data Warehouse

 ในการเลือกสวนยอยๆของ record และ fields ที่ตรงประเด็น Data 

mining จะตองการความสามรถในการ query ขอมูลของ Data 

warehouse

 การศึกษาผลที่ไดจากการทํา Data mining จะเปนประโยชนอยางมาก 

ถาหากมีการสืบคนขอมูลอยางมีแบบแผนตอไปในอนาคต ซึ่ง Data 

warehouse จะเปนแหลงจัดเก็บขอมูลภายหลังไวให



การประยุกตใชงาน  Data Mining

 ธุรกิจคาปลีกสามารถใชงาน Data Mining ในการพิจารณาหากลยุทธ

ใหเปนที่สนใจกับผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ เชน ที่วางในชั้นวางของ

จะจัดการอยางไรถึงจะเพิ่มยอดขายได เชนที่ Midas ซึ่งเปนผูแทน

จําหนายอะไหลสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต งานที่ตองทําคือการ

จัดการกับขอมูลที่ไดรับจากสาขาทั้งหมด ซึ่งจะตองทําการรวบรวม

และวิเคราะหอยางทันทวงที



การประยุกตใชงาน  Data Mining
 กิจการโทรคมนาคม เชนที่ Bouygues Telecom ไดนํามาใชตรวจสอบ

การโกงโดยวิเคราะหรูปแบบการใชงานของสมาชิกลกูขายในการใช

งานโทรศัพท เชน คาบเวลาที่ใชจุดหมายปลายทาง ความถี่ที่ใช ฯลฯ 

และคาดการณขอบกพรองที่เปนไปไดในการชําระเงิน เทคนิคนี้ยังได

ถูกนํามาใชกับลกูคาโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบได

วาที่ใดที่เสี่ยงที่จะสูญเสียลูกคาสูงในการแขงขัน France Telecom ได

คนหาวิธีรวมกลุมผูใชใหเปนหนึ่งเดียวดวยการสรางแรงดึงดูดในเรื่อง

คาใชจายและพัฒนาเรื่องความจงรักภักดตีอตัวสินคา



การประยุกตใชงาน  Data Mining
 การวิเคราะหผลิตภัณฑ เกบ็รวบรวมลักษณะและราคาของผลิตภัณฑ

ทั้งหมดสรางโมเดลดวยเทคนิค Data Mining และใชโมเดลในการทํานาย

ราคาผลิตภัณฑตัวอื่น ๆ

 การวิเคราะหบัตรเครดิต

 ชวยบริษัทเครดิตการดตัดสินใจในการที่จะใหเครดิตการดกับ

ลูกคาหรือไม

 แบงประเภทของลูกคาวามีความเสี่ยงในเรื่องเครดิต ต่ํา ปาน

กลาง หรือสูง

ปองกันปญหาเรื่องการทุจริตบัตรเครดิต



 การวิเคราะหลูกคา

ชวยแบงกลุมและวิเคราะหลูกคาเพื่อที่จะผลิตและเสนอสินคา

ไดตรงตามกลุมเปาหมายแตละกลุม

ทํานายวาลูกคาคนใดจะเลกิใชบริการจากบริษัทภายใน 6

เดือนหนา

การประยุกตใชงาน  Data Mining



 การวิเคราะหการขาย

พบวา 70 % ของลูกคาที่ซื้อโทรทัศนแลวจะซื้อวิดีโอตามมา 

ดังนั้นผูจัดการจึงควรมุงไปลูกคาที่ซื้อโทรทัศน แลวจึงสงเมล

ไปยังลูกค า เหลานั้น เพื่อที่ จะ เชิญชวน  หรือใหขอ เสนอที่ดี 

เพื่อใหลูกคามาซื้อวิดีโอในครั้งตอไป

ช วยในการโฆษณาสินค า ได อย า ง เหมาะสมและตรงตาม

เปาหมาย

ชวยในการจัดวางสินคาไดอยางเหมาะสม

การประยุกตใชงาน  Data Mining



การประยุกตใชงาน  Data Mining
Text Mining เปนการปรับใช Data Mining มาอยูในรูปของขอมูลตัวอักษร

ซึ่งเปนรูปแบบของภาษาเครื่อง SDP Infoware ตัวอยางของงานคือใชเปนเครื่องมือ

ตรวจระดับความพึงพอใจของผูที่เขาชมนิทรรศการโดยผานการประมวลผลจาก

แบบสอบถาม

e-Commerce

ชวยใหเขาใจพฤติกรรมของลูกคา เชน ลูกคามักเขาไปที่ web ใดตามลําดับ

กอนหลัง

ชวยในการปรับปรุง web site เชน พิจารณาวาสวนใดของ web ที่ควรปรับปรุง

หรือควรเรียงลําดับการเชื่อมโยงในแตละหนาอยางไรเพื่อใหสะดวกกบัผูเขา

เยี่ยมชม



ตัวอยางการนําเหมอืงขอมูลไปใชงาน
การตลาด

การทํานายผลการตอบสนองกับการเปดตัวสินคาใหม
การทํานายยอดขายเมื่อมีการลดราคาสินคา
การทํานายกลุมลูกคาที่นาจะใชสินคาของเรา

การเงินการธนาคาร
การคาดการณถึงโอกาสในการชําระหนี้ของลูกคาวาสูงเทาไหร?
คนหาลูกคาขาดคุณภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการปลอยกู
คนหาลูกคาชั้นดี เพื่อเสนอการปลอยกู
ทํานายแนวโนมของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต

สถานีโทรทัศนหรือวิทยุ
คนหารายการที่ดีและเหมาะสมตอชวงเวลาที่สุด เพื่อวางผังรายการ
ในแตละเดือน



ตัวอยางการนําเหมอืงขอมูลไปใชงาน (2/4)

การคาขาย
ทํานายผลกําไรเมื่อลงทุนซื้อสินคามาเพื่อขาย
ใชคนหาจุดคุมทุน

โรงงานและการผลิต
ทํานายอายุการใชงานเครื่องจักร ตลอดจนเวลาที่เหมาะสมในการ
เปดปดเครื่องจักร
คนหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอสภาวะการควบคุมการผลิตที่ดีที่สุด
คาดการณ วันและเวลาที่จําเปนตอการซอมบํารุงเครื่องจักร

โรงพยาบาล
ทํานายอาการของโรคไดอยางแมนยําขึ้น เพื่อกําหนดวิธีการรักษา
ไดอยางเหมาะสมที่สุด



ตัวอยางการนําเหมอืงขอมูลไปใชงาน (3/4)
ตลาดหลักทรัพย

คนหาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหุน
ทํานายระดับการแปรผันของหุนแตละตัว หรือภาพโดยรวมของ
ตลาด
ทํานายเวลาที่เหมาะสมตอการปลอยหุนที่ใหไดผลกําไรมากที่สุด
ทํานายอนาคตวาหุนตัวใดจะสรางผลกําไรไดมาก และคุมคาตอ
การชอนซื้อ

ธุรกิจประกันภัย
คนหาผูเอาประกันที่มีแนวโนมที่จะซื้อประกันเพิ่ม
แบงรูปแบบการเรียกเงินชดเชยจากการประกันภัย เพื่อจัดอันดับ
ความเสี่ยงภัย



ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
คนหาชวงเวลาที่เหมาะสมกับการผลิตชิพคอมพิวเตอรตัวใหม 
เพื่อปอนสูตลาด
การทํานายอายุการใชงานของ Disk Drive หรือ อุปกรณตาง ๆ
การประเมินศักยภาพของซอฟตแวร เมื่อเทียบกับซอฟตแวรของ
คูแขง

กระทรวงกลาโหม
กําหนดงบประมาณที่ใชในการเคลื่อนยายอาวุธยุทโธปกรณทาง
ทหาร
ใชทดสอบศักยภาพของกลยุทธทางการทหาร
ทํานายทรัพยากรที่ใชในสงครามแตละครั้ง

ตัวอยางการนําเหมอืงขอมูลไปใชงาน (3/4)



การแสดงผลขอมูลใน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

การแสดงผลขอมูลแบบกราฟก
การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ



การแสดงผลขอมูลแบบกราฟก
ฝายขายฝายขาย

สรุปยอดขายไตรมาสที่สรุปยอดขายไตรมาสที่  11 ((หนวยหนวย::  พันบาทพันบาท))

ตัวแทนตัวแทน ยอดการขายยอดการขาย

ภาคเหนือภาคเหนือ 35%35%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26%26%

ภาคกลางภาคกลาง 22%22%

ภาคใตภาคใต 17%17%

สรุปยอดขายภูมิภาคไตรมาสที่ 1

ภาคเหนือ, 

35%

ภาคกลาง, 

22%

ภาคใต, 17%

ภาค

ตะวันออกเฉีย

งเหนือ, 26%

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต



ฝายขาย

สรุปยอดขายไตรมาสที่ 1 (หนวย: พันบาท) ของแตละป

ป เนย ขนมปง ผาออม เบียร ยอดรวม

2544 12,500 22,500 13,500 8,500 59,544

2545 14,000 23,400 16,250 10,000 66,195

2546 15,250 26,500 20,000 12,500 76,796

2547 17,250 30,000 18,400 11,750 79,947

รวม 59,000 102,400 68,150 42,750 282,482

การแสดงผลขอมูลแบบกราฟก



เปรียบเทียบขอมูลการขายสินคาไตรมาสที่ 1 

ตั้งแตป 2544-2547
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การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ

ประเทศ สินคา ยอดขายปนี้ ประมาณการณยอดขายปหนา

ไทย วิทยุ 35,000,000.00 42,000,000.00

สิงคโปร วิทยุ 72,000,000.00 86,400,000.00

ฟลิปปนส วิทยุ 23,000,000.00 27,600,000.00

มาเลเซีย วิทยุ 48,000,000.00 57,600,000.00

ไทย โทรทัศน 68,000,000.00 81,600,000.00

สิงคโปร โทรทัศน 52,000,000.00 62,400,000.00

ฟลิปปนส โทรทัศน 45,000,000.00 54,000,000.00



การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ

ประเทศ สินคา ยอดขายปนี้ ประมาณการณยอดขายปหนา

มาเลเซีย โทรทัศน 33,000,000.00 39,600,000.00

ไทย ตูเย็น 43,000,000.00 51,600,000.00

สิงคโปร ตูเย็น 51,000,000.00 61,200,000.00

ฟลิปปนส ตูเย็น 47,000,000.00 56,400,000.00

มาเลเซีย ตูเย็น 36,000,000.00 43,200,000.00



การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ
ประเทศ สินคา ยอดขายปนี้ ประมาณการณยอดขายปหนา

ไทย ตูเย็น 43,000,000.00 51,600,000.00

โทรทัศน 68,000,000.00 81,600,000.00

วิทยุ 35,000,000.00 42,000,000.00

ฟลิปปนส ตูเย็น 47,000,000.00 56,400,000.00

โทรทัศน 45,000,000.00 54,000,000.00

วิทยุ 23,000,000.00 27,600,000.00

มาเลเซีย ตูเย็น 36,000,000.00 43,200,000.00

โทรทัศน 33,000,000.00 39,600,000.00

วิทยุ 48,000,000.00 57,600,000.00

สิงคโปร ตูเย็น 51,000,000.00 61,200,000.00

โทรทัศน 52,000,000.00 62,400,000.00

วิทยุ 72,000,000.00 86,400,000.00

รวม 553,000,000.00 663,600,000.00



การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ
สินคา

ประเทศ ขอมูล ตูเย็น โทรทัศน วิทยุ ผลรวมทั้งหมด

ไทย ยอดขายปนี้ 43,000,000.00 68,000,000.00 35,000,000.00 146,000,000.00

ประมาณการณ

ยอดขายปหนา 51,600,000.00 81,600,000.00 42,000,000.00 175,200,000.00

ฟลิปปนส

ยอดขายปนี้ 47,000,000.00 45,000,000.00 23,000,000.00 115,000,000.00

ประมาณการณ

ยอดขายปหนา 56,400,000.00 54,000,000.00 27,600,000.00 138,000,000.00



การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ
สินคา

ประเทศ ขอมูล ตูเย็น โทรทัศน วิทยุ ผลรวมทั้งหมด

มาเลเซีย

ยอดขายปนี้ 36,000,000.00 33,000,000.00 48,000,000.00 117,000,000.00

ประมาณการณยอดขาย

ปหนา 43,200,000.00 39,600,000.00 57,600,000.00 140,400,000.00

สิงคโปร

ยอดขายปนี้ 51,000,000.00 52,000,000.00 72,000,000.00 175,000,000.00

ประมาณการณยอดขาย

ปหนา 61,200,000.00 62,400,000.00 86,400,000.00 210,000,000.00



การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ

สินคา

ประเทศ ขอมูล ตูเย็น โทรทัศน วิทยุ ผลรวมทั้งหมด

รวม

ยอดขายปนี้ 177,000,000.00 198,000,000.00 178,000,000.00 553,000,000.00

ประมาณการณยอดขาย

ปหนา 212,400,000.00 237,600,000.00 213,600,000.00 663,000,000.00



การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ
ประเทศ

สินคา ขอมูล ไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร ผลรวมทั้งหมด

ตูเย็น ยอดขายปนี้ 43,000,000.00 47,000,000.00 36,000,000.00 51,000,000.00 177,000,000.00

ประมาณการณยอดขายป

หนา 51,600,000.00 56,400,000.00 43,200,000.00 61,200,000.00 212,400,000.00

โทรทัศน ยอดขายปนี้ 68,000,000.00 45,000,000.00 33,000,000.00 52,000,000.00 198,000,000.00

ประมาณการณยอดขายป

หนา 81,600,000.00 54,000,000.00 39,600,000.00 62,400,000.00 237,600,000.00



การแสดงผลขอมูลแบบหลายมิติ

ประเทศ

สินคา ขอมูล ไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร ผลรวมทั้งหมด

วิทยุ ยอดขายปนี้ 35,000,000.00 23,000,000.00 48,000,000.00 72,000,000.00 178,000,000.00

ประมาณการณ

ยอดขายปหนา 42,000,000.00 27,600,000.00 57,600,000.00 86,400,000.00 213,600,000.00

ผลรวม ยอดขายปนี้ 146,000,000.00 115,000,000.00 117,000,000.00 175,000,000.00 553,000,000.00

ผลรวม

ประมาณการณ

ยอดขายปหนา 175,200,000.00 138,000,000.00 140,400,000.00 210,000,000.00 663,600,000.00
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