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วิชญ์ศุทธ์ เม�ระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

●	Data warehouse จะท�าการจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามมัน่คง
และข้อมูลที่ได้ท�าความสะอาดแล้ว ซึ่งการจัดเตรียมและรวบรวม
ข้อมูลเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการ mining ที่ต้องการความแน่ใจใน
ความแม่นย�าของ predictive models 

●	Data warehouse จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการ mining 
ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูหลายๆ แหลง่ทีค่น้พบมากมายเทา่ทีจ่ะเปน็ไป
ได้ ซึ่ง Data warehouse จะบรรจุข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

●	ในการเลือกส่วนย่อยๆ ของ record และ fields ที่ตรง
ประเด็น Data mining จะต้องการความสามารถในการค้นหา (query) 
ข้อมูลของ Data warehouse

●	การศึกษาผลที่ได้จากการท�า Data mining จะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก ถ้าหากมีการสืบค้นข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อไป
ในอนาคต ซึ่ง Data warehouse จะเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลภายหลัง
ไว้ให้

ปกติแล้ว Data mining และ Data warehouse จะเป็นสิ่ง
คู่กัน ผู้ผลิตและจ�าหน่าย Solution ของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงหาวิธี
ที่จะน�าเทคโนโลยี Data mining และ Data warehouse มารวมกัน 

ก�รประยุกต์ ใช้ง�น Data mining

➠	ธุรกิจค้าปลีก (Retail Store: TESCO, BIG C) สามารถ
ใช้งาน Data mining ในการพิจารณาหากลยุทธ์ให้เป็นที่สนใจกับผู้
บริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น ที่ว่างในชั้นวางของจะจัดการอย่างไรถึง
จะเพิม่ยอดขายได ้เชน่ที ่Midas ซึง่เปน็ผูแ้ทนจ�าหนา่ยอะไหลส่�าหรบั
อตุสาหกรรมรถยนต ์งานทีต่อ้งท�าคอืการจดัการกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก
สาขาทั้งหมด ซึ่งจะต้องท�าการรวบรวมและวิเคราะห์อย่างทันท่วงที

➠	กิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เช่น ที่ Bouygues 
Telecom ได้น�ามาใช้ตรวจสอบการลักลอบใช้บริการโทรศัพท์ โดย
วเิคราะหร์ปูแบบการใชง้านของสมาชกิลกูขา่ยในการใชง้านโทรศพัท ์
เช่น คาบเวลาที่ใช้ จุดหมายปลายทาง ความถี่ที่ใช้ ฯลฯ และคาด-
การณ์ข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในการช�าระเงิน เทคนิคนี้ยังได้ถูกน�ามา

เพิม่มลูคา่ขอ้มลูทางธรุกจิดว้ย

Data mining

Data mining และ Data Warehouse

สิง่ส�าคญัท่ีจะตอ้งท�าในการท�า Data mining กค็อื การก�าหนด
ข้อมูลที่เหมาะสมในการท�า Mining ดังนั้น Data mining จึงต้องการ
แหล่งข้อมูลที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้อย่างดีและมีความ
มั่นคง 

เหตุผลที่ต้องมี Data warehouse ที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี
ส�าหรับเตรียมข้อมูลเพื่อท�าการ mining ก็คือ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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การ Data mining มาใช้กับข้อมูลที่อาจจะมีขนาดใหญ่มาก ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับขอบเขตของระบบที่จะท�า Web mining เช่น ถ้าข้อมูลของเรา
จะตอ้งรวบรวมและประมวลผลจากขอ้มลูทัง้หมดบน Web site ขอ้มูล
ก็จะมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเราประมวลผลในเครือข่ายที่เล็กลง หรือบน
เครื่องเดี่ยวๆ ก็จะเป็นเพียง Data mining ขนาดเล็กนั่นเอง

ส�าหรบักรณนีีจ้ะมุง่เนน้ไปทีก่ารรวบรวมขอ้มลูผ่านทาง Web 
site ซึ่งมีข้อมูลที่มากมายหลากหลายชนิด หากเราน�าข้อมูลเหล่านี้
มาผ่านขบวนการ Web mining ก็จะได้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่า
จะเป็นในด้านการปรับปรุงการให้บริการ Web site โดยผู้ดูแล Web 
site เอง หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่น�าไปใช้ช่วยในการด�าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการได้

ก�รประยุกต์ Web mining เพื่อก�รบริก�ร 

Web site

ได้มีงานวิจัยจ�านวนมากที่น�า Web mining มาช่วยในการ
วิเคราะห์งานบริการ Web site เพื่อน�าไปพัฒนาการให้บริการที่ดี
และน่าสนใจขึ้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การน�าข้อมูลในรูปของตัว
อักษร (Text) มาวิเคราะห์รวมกับข้อมูลชนิดอื่น โดยที่ข้อมูลเหล่านี้
มักจะได้จากการบันทึกรายละเอียดในทุกๆ ครั้งที่มีผู้เข้าใช้บริการ
ใน web แต่ละแห่ง ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ Web mining ใน
ลักษณะนี้ได้แก่

●	การรวมข้อมูลตัวอักษรเข้ากับข้อมูล Links บน Web site 
เพื่อสรุปหา web page ที่จ�าเป็นจะต้องได้รับอนุญาต จึงจะเข้าใช้ได้
ภายใต้หวัขอ้ทีก่�าหนด โดยจะมคุีณภาพดีกว่าการใช ้Search Engines 
ที่มีอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน

●	การผสมขอ้มลูเก่ียวกับลกัษณะการใช ้ชว่งระยะเวลาและ 
Link ที่มีผู้เข้าใช้บริการ Web site เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงการให้
บริการโดยอาจจะเพิ่ม หรือลดบริการบางชนิดให้เหมาะสมกับกลุ่ม 
ผู้ใช้ในแต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะมีความสนใจที่ต่างกันไป

●	การน�าข้อมูลชนิดตัวอักษรและข้อมูลของรูปภาพ  
(Image) มาผสมผสานกัน เพื่อประโยชน์ในการค้นหาของ Search 
Engines ในกรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

ใช้กับลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ใดมี
ความเสี่ยงจะสูญเสียลูกค้าสูง 

ในการแข่งขัน France Telecom ได้ค้นหาวิธีรวมกลุ่มผู้ใช้
ใหเ้ปน็หนึง่เดยีวดว้ยการสรา้งแรงดงึดดูในเรือ่งคา่ใชจ้า่ยและพฒันา
เรื่องความจงรักภักดีต่อตัวสินค้า

➠	การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เก็บรวบรวมลักษณะและราคา
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสร้าง model ด้วยเทคนิค Data mining และ
ใช้ model ในการท�านายราคาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ

➠	การวิเคราะห์บัตรเครดิต
◆	ช่วยองค์การเครดิตการ์ดตัดสินใจในการที่จะให้เครดิต

การ์ดกับลูกค้าหรือไม่
◆	แบ่งประเภทของลูกค้าว่ามีความเส่ียงในเรื่องเครดิต ต�่า 

ปานกลาง หรือสูง
◆	ป้องกันปัญหาเรื่องการทุจริตบัตรเครดิต
➠	การวิเคราะห์ลูกค้า
◆	ช่วยแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อที่จะผลิตและเสนอ

สินค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
◆	ท�านายวา่ลกูคา้คนใดจะเลกิใชบ้รกิารจากองคก์ารภายใน 

6 เดือนหน้า
➠	การวิเคราะห์การขาย
◆	พบว่า 70 % ของลูกค้าที่ซื้อโทรทัศน์แล้วจะซื้อวิดีโอตาม

มา ดงันัน้ ผูจ้ดัการจงึควรมุง่ไปยังลูกคา้ท่ีซือ้โทรทัศน์ แล้วจงึสง่เมลไ์ป
ยงัลกูคา้เหลา่น้ันเพือ่ท่ีจะเชญิชวน หรอืใหข้อ้เสนอทีด่ ีเพือ่ใหล้กูคา้มา
ซื้อวิดีโอในครั้งต่อไป

◆	ชว่ยในการโฆษณาสินคา้ไดอ้ย่างเหมาะสมและตรงตาม
เป้าหมาย

◆	ช่วยในการจัดวางสินค้าได้อย่างเหมาะสม
➠	Text mining เป็นการปรับใช้ Data mining มาอยู่ในรูป

ของข้อมูลตัวอักษรซึ่งเป็นรูปแบบของภาษาเครื่อง SDP Infoware 
ตัวอย่าง คือใช้เป็นเครื่องมือตรวจระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าชม
นิทรรศการโดยผ่านการประมวลผลจากแบบสอบถาม

➠	E-Commerce
◆	ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ลูกค้ามักเข้าไปที่ 

web ใดตามล�าดับก่อนหลัง
◆	ช่วยในการปรับปรุง web site เช่น พิจารณาว่าส่วนใด

ของ web ที่ควรปรับปรุง หรือควรเรียงล�าดับการเชื่อมโยงในแต่ละ
หน้าอย่างไร เพื่อให้สะดวกกับผู้เข้าเยี่ยมชม

Web mining

ส�าหรับ Web site นั้น ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Applica-
tion ของ Data mining ได้และมีค�าเรียกเฉพาะว่า Web mining หรือ 
Web Data mining โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งาน Data mining ใน 
e-Commerce และ e-Research ทีม่กีารแขง่ขนักนัสงู เปน็เทคโนโลยี
ส�าหรับตลาดขนาดใหญ่ (Mass market technology) ในส่วนของ 
Web mining นี้นักวิชาการบางท่านให้ฉายาว่า เป็นการท�าเหมือง
ทองค�าเลยทีเดียว

Web mining เป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของการน�าหลัก
ต่อฉบับหน้าอ่าน




