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ภาพที่ 1 รศ. ณัฐพร เห็นเจิรญเลิศ และ รศ. ดร. วฤษาย์  ร่มสายหยุด เข้าร่วมอบรม เรื่อง Apply AI to 
Business ทีเ่ขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)   

 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุม และสัมมนา 

2.1 วิทยากร : คุณณรงค์ จันทร์สร้อย (Narong Chansoi) – ผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise 
Architecture, Software Architecture, Software Design, Software Analysis, Software Process, 
Business Modeling, Business Architecture, IT Strategy  

 Email: narong.minimalist@gmail.com 
 

 
 

mailto:narong.minimalist@gmail.com


 

4 
 

 
 

 
 



 

5 
 

 
 

ภาพที่ 2 อาจารย์ณรงค์ จันทร์สร้อย วิทยากรบรรยาย Apply AI to Business 
2.2 วัน-เวลา อบรม: เริ่มวันที่ 30 – 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00-17.00 น. 
2.3 สถานที่อบรม: ชั้น 3 ห้อง 307 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park 

Thailand) ณ อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นนทบุรี 
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ภาพที่ 3 ห้องอบรม 307 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)   

 
2.4     สรุปเนื้อหาจากการเข้าฝึกอบรมดังนี้ 

        เนื้อหาการอบรมวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 (วันที่ 1) 

 
ภาพที่ 4 Apply AI to Business   

 
 2.4.1 ขั้นตอนในการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในธุรกิจมีดังนี้ 

1) ต้องเข้าใจ AI (ไม่ต้องใส่ใจคณิตศาสตร์มาก) 
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2) ต้องเข้าใจ Data Science และ Machine Learning (ไม่ต้องใส่ใจคณิตศาสตร์มาก) 
3) เลือก business domainท่สีนใจ ท่ไีม่ง่ายและไม่ยากเกินไป 
4) วิเคราะห์ business process และ ระบุปัญหากับเป้าหมาย 
5) ประเมินความพร้อมด้าน data และ data engineering 
6) ออกแบบโมเดล AI เบื้องต้น 
7) ออกแบบฟีจเจอร์ และ เตรียมข้อมูล 
8) สร้างโมเดล machine learning โดยเลือกอัลกอริธึมท่ีเหมาะสมกับปัญหา 
9) เตรียมระบบ data pipeline 
10) น าโมเดลไปใช้งาน 
11) ติดตามการใช้งานและประเมินผล 

 2.4.2 เทคนิคง่ายๆ ในการออกแบบและสร้างโมเดล 
1) ท าความเข้าใจปัญหาภาพกว้าง 
2) แตกเป็นปัญหาย่อยๆ 
3) ก าหนดเป้าหมายของปัญหา ว่าต้องการคา ตอบ (ผลลัพธ์) ลักษณะใด  
4)  จ าแนกประเภทปัญหาว่าเป็น supervise, unsupervised, regression 
5) เลือกอัลกอริธึมท่เีหมาะกับประเภทปัญหา 
6) พิจารณารูปแบบ data modelของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
7) เลือกใช้ database ท่เีหมาะสมกับ data model 
8) ออกแบบ model architecture 
9) เตรียมข้อมูล และแบ่งข้อมูล (training, validating, testing) 
10) ทดลอง 

AI สนับสนุนเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 4G/5G, สื่อสังคม (Social media), VR (Virtual Reality), AR 
(Augmented Reality), Blockchain, Cloud computing,  Online shopping, E-payment, IoT , Mobile 
application, E-Vehicle, Self-driving car, Robotics, Algorithmic trading robot, RPA (Robotic Process 
Automation) eKYC (Electronics Know Your Customer), 3D printing, Smart farming, Natural 
language processing, Chat bot , Image/facial recognition ,Object detection, Simulation , Drone 

2.4.3 อุปสรรคและความเสี่ยงส าคัญในการน า AI มาใช้ ได้แก่ 
1) ความไม่เข้าใจพืน้ฐานของAI อย่างแท้จริง 
2) อิมพลีเม้นต์ในแนวทางวิชาการมากเกินไป ซึ่งไม่ practical และประยุกต์ให้เข้ากับงานไม่เป็น 
3) บุคลากรที่ด าเนินงานด้าน AI และ machine learning ไม่มีความรู้ใน business domain 
4) ความไม่พร้อมด้านข้อมูล 
5) ความไม่พร้อมด้านวัฒนธรรมการท างาน และกระบวนการท างาน 
6) การไม่ให้ความส าคัญกับบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งมักมี domain expertise สูงกว่าเวนเดอร์ 
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7) ความไม่พร้อมด้านบุคลากรในส่วนธุรกิจ และในส่วนไอท  ีโดยเฉพาะด้าน data engineering 
8) การคัดเลือกบริษัทไอทใีห้เข้ามาอิมพลีเม้นต์ไม่มีประสิทธิภาพ 
9) ผลาญงบฯ มหาศาลไปกับซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์ท่เีกินความจา เป็น 
10) ความไม่พร้อมในด้าน infrastructure 

 สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญที่มีีผลต่อการ
ด าเนินธุรกจิ เช่น สินค้า บริการ วัตถุดิบ กระบวนการท างาน ผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมายธุรกิจ หน่วยงาน สถานที่ 
การขนส่ง ฯลฯ  ควรน า AI ไปใช้สนับสนุนส่วนที่มีีผลต่อการด าเนินธุรกิจ หรือส่วนที่มีีผลต่อกระบวนการท างาน
ส าคัญ ก่อนเริ่มควรประเมินสถานะของปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบันก่อน จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายในการน า AI มา
ใช้ แล้วจึงออกแบบการด าเนินงาน 
 การสร้างโมเดลจะต้องมีการฝึกฝน (Train) การทดสอบเบื้องต้น (Validate), และการทดสอบ 
(Test) ดังภาพที่ 5 

 
    ภาพที่ 5 การสร้าง Model  
 Feature engineering คือกระบวนการแปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้
ง่าย เป็นการท า Data Workflow ก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างโมเดล ดังภาพที่ 6 
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    ภาพที่ 6 กระบวน Data Workflow 

Insight คือ การใช้ดุลยพินิจและกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่รับรู้เพ่ือค้นหาความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใน
ข้อมูล ทกุคนอาจเห็นขอ้มลูเดียวกนั แต่อาจเข้าใจขอ้มลูต่างกันและอาจน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างกันและอาจ 
ประสบความส าเร็จต่างกัน ขึน้กับใครเห็นอะไรในข้อมูล และน าไปใช้อย่างไร 

Data Science คือ คือการ ‘สกัด’ ความรู้  (knowledge / information) ออกจากข้อมูล (data) 
ปริมาณมาก ขอ้มลูอาจเป็นประเภท Structured หรอื Unstructured เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ส าคัญในงาน
ด้าน Data Mining และ Predictive Analytics ระดับการใช้ Data Science มี 5 ระดับ ดังภาพที่ 7 

 
     ภาพที่ 7 ระดับการใช้งาน Data Science 

การวิเคราะห์เชิงท านาย (Predictive Analytics) คือ การ ‘สกัด’ information (สารสนเทศ) ออก
จากกลุ่มข้อมูลเพ่ือพิจารณารูปแบบ (pattern) แล้วน าไปใช้คาดการณ์แนวโน้มหรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในประเด็นทีส่นใจ 

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ท าให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อมีข้อมูลเข้าสามารถท านายหรือตัดสินใจได้โดยปราศจากการท างานตามล าดับ
ค าสั่ง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ของ Machine Learning มี 3 แบบ คือ Supervised Learning, Unsupervised Learning 
และ Semi-Supervised Learning 
  Supervised Learning: 

 พยายาม predict ปรมิาณทีมี่ความเฉพาะเจาะจง  
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  ต้องม ีtraining data ทีม่ีี label ก ากับ  

 สามารถวัดความแม่นย าได้โดยตรง 
Unsupervised Learning:  

 พยายาม ‘เข้าใจ’ ข้อมลู  

 มองหาโครงสร้างหรือ pattern ที่ไม่ปกติ 

  ไม่ได้มองหาสิ่งที่มีความเฉพาะเจาะลงเหมือนแบบ supervised  

  ไมต้่องมี label ก ากับ  

  ปกติวัดผลแบบทางอ้อม หรือ วัดเชิงปริมาณ 
Semi-Supervised Learning 

 ใช้วิธี supervised ก่อนในช่วงแรก  

 ใช้วิธี unsupervised เพ่ือปรับปรงุ supervised ให้ดีขีน้  

  training data ส่วนน้อยที่มี label ก ากับ ส่วนใหญ่ไม่มี 
ตัวอย่างอัลกอริธึมของ Machine Learning ดังภาพที่ 8 
 

 
    ภาพที่ 8 ตัวอย่างอัลกอริธึมของ Machine Learning 

Deep learning คือ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ีเลียนแบบการท างานของระบบโครงข่ายประสาท 
(neurons) ในสมองมนุษย์ ถือเป็นซับเซ็ตของ machine learning Deep Learning เป็นการเรียนรู้ที่มีหลาย
ระดับในการน าเสนอนามธรรมเพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อมูล เช่น รูปภาพ เสียง ข้อความ 
 ตัวอย่างการใช้ Deep Learning ในการท า face recognition ดังภาพที่ 9 
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    ภาพที่ 9 ตัวอย่างการท า face recognition 
ประเภทของ bias และ การคุม bias ในการพัฒนาระบบ 

Bias คือ อคติ หรือ ความเอนเอียงในการคิดและปฏิบัติ เช่น การเชื่อในข้อมูลที่มีมากเกินไป , การเชื่อ
ในทฤษฎีที่ใช้มากเกินไป, การปรับค่าพารามิเตอร์ให้ดีที่สุดส าหรับข้อมูลที่มีมากเกินไป เป็นต้น 

Variance คือ ความแปรปรวน หรือ ความผันผวน เช่น ความแปรปรวนในผลการท างาน Bias กับ 
Variance คือ ความสัมพันธ์ในการควบคุมระดับ General ของระบบหรือโมเดล หาก bias สูง variance จะต่ า
และหาก bias ต่ า variance จะสูง ซึ่งผกผันกันเสมอ เป้าหมายส าคญัในการพัฒนาระบบหรือโมเดลคือ ควบคุม
ระดับของ bias และ variance ให้ เหมาะสม เพ่ือให้ระบบหรือโมเดลมีความ general ใหเีหมาะสม 

ตัวอย่างที่ 1 หากมี training data น้อยอาจมีโอกาสเกิด bias สูง โดย variance ในการท างาน จะต่ า
ท าให้ระบบหรือโมเดลเก่งกับขอ้มลูที่มีแต่อาจไม่เก่งกับข้อมูลที่ไม่เคยเจอ 

ตัวอย่างที่ 2 หากมี training data มาก อาจมโีอกาสเกิด bias น้อยโดย variance ในการท างานจะสูง 
ท าให้อาจเกิดช่วงที่มี max. Drawdown สูงไดบ้่อยครั้ง แต่โดยรวมระบบจะมีความ general สูง เทคนิค – ใช้
Regularization ในการ train model และท า back test แบบ k-fold cross validation และการใช้ train 
data จ านวนมากๆ และหลากหลายมากๆ 

Curve fitting หรือ Overfitting หรอื Data Snooping คือ การทีร่ะบบหรือโมเดลท างานได้ดี (แมน่ย า
สูง) กบั training data มากเกนิไป พอเจอข้อมลูใหม่ที่ไม่เคยเจอใน training data มาก่อน ก็อาจท างานได้ไม่ดี 
(แมน่ย าน้อยลง หรือไมแ่ม่นย าเลย) 
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วิธีแก้ปัญหา คือ ใช้ เทคนิค Generalization โดยการสร้างระบบหรือโมเดลให้มีความเป็นกลางให้มากท่ีสุด ลด 
bias ของระบบหรือโมเดลลง แต่เมือ่ bias ลด จะท าให้ variance เพ่ิมข้ึนต้องแกป้้ญหาด้วยการใช้ข้อมูล
จ านวนมหาศาลและมีความหลากหลาย 

Feature Selection คือ การเลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้สร้างระบบหรือโมเดล ซึ่งอาจพิจารณาจากหลาย
เกณฑ์ เช่น จาก Empirical หรืออาศัยการสังเกตจากประสบการณ์ จากสถิติ เช่น การท า feature weight, 
จากการท า feature extraction และ feature reduction เป็นต้น 

Parameter Optimization คอื ปรับค่าพารามเิตอร์ต่างๆ ของระบบ, โมเดล, feature เพ่ือให้ได้ ค่าที่
เหมาะสมทีสุ่ดไดผ้ลการทดสอบออกมาดีทีสุ่ด 
 การเลือกข้อมูลมาใช้ train, validate และ test ระบบ ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 การเลือกข้อมูลมาใช้ train, validate และ test ระบบ 

 In-Sample Data คือ ข้อมูลที่ระบบหรือโมเดลรู้จัก เคยเจอมาก่อน เช่น ข้อมูลที่ใช้train ระบบ 
หรอืโมเดล 

 Out-Sample Data คือ ข้อมูลที่ระบบหรือโมเดลไม่รู้จัก ไม่เคยเจอมาก่อน เช่น ข้อมูลจริงล่าสุด 
จากตลาด หรือ test data 

 Training Data คือ ข้อมูลที่ใช้train ระบบหรือโมเดล ควรเตรียมใหห้ลากหลาย ครอบคลุม
รูปแบบต่างๆ ของตลาดให้มากท่ีสุดเทา่ทีจ่ะมากได้ 

 Validate Data คือ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบการ train ระบบหรือโมเดล เพ่ือวัดประสิทธิภาพของ
ระบบ หรือโมเดลเบื้องตน้ 
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 Test Data คือ ข้อมูลที่ใช้ทดสอบระบบหรือโมเดล เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบหรือโมเดล 
ควรใช้ข้อมูลชนิด out-sample data ซึ่งอาจแบ่งเป็น passive data (ข้อมลูในอดีตหรือข้อมลูที่จ าลองขึ้น) กบั 
active data หรอื live data (ข้อมลูใหมล่่าสุด หรือข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์) 

 Self-Consistency Test คือ การใช้ข้อมูลเดิมที่เป็น training data มาเป็น validation data 
หรอื test data เพ่ือทดสอบระบบหรือโมเดล นิยมใช้ในการประเมินผลเบื้องต้นของระบบหรือโมเดล แต่เหมาะ
ในการน าไปใช้ทดสอบแบบจริงจัง 

 Cross Validation หรอื K-Fold Cross Validation คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายๆ ส่วน 
จ านวน K ส่วน หรือเรียกว่า K Fold โดยให้ส่วนหนึ่งเป็น validation data และส่วนที่เหลือเป็น training 
data แล้วท าการทดสอบแบบวนไปเรื่อยๆ K รอบ แต่ละรอบสลับให้ข้อมูลแต่ละส่วนได้เป็น validation data 
เช่น มีข้อมูล 10 เดือน แบ่งเป็น 10 ชุด ชุดละ 1 เดือน 

 ทดสอบรอบที่ 1 ให้ข้อมูลเดือนที่ 1 เป็น validation data ข้อมูลอีก 9 ชุดที่เหลือเป็น training 
data   

 ทดสอบรอบที่ 2 ให้ข้อมูลเดือนที่ 2 เป็น validation data ข้อมูลอีก 9 ชุดที่เหลือเป็น training 
data   

 ทดสอบรอบที่ 10 ให้ข้อมูลเดือนที่ 10 เป็น validation data ข้อมูลอีก 9 ชุดที่ เหลือเป็น 
training data  

 เป็นเทคนคิที่ดีทีสุ่ดในการลด overfitting และท าให้ระบบหรือโมเดลมีความเป็น general มาก 
Split Validation คือ การแยกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น training data ส่วนที่สองเป็น 

testing data หากข้อมูลมีจ านวนน้อย และ ไม่หลากหลาย อาจเกิดปัญหา overfitting ได้ ซึ่งคุณภาพอ่ืนๆ 
ของระบบก็อาจไม่ดี เช่น ด้าน robot, reliability, accuracy จึงเหมาะกบัการทดสอบกับข้อมูลที่มีจ านวน
มากๆ เช่น เป็นหลายแสนหรือหลายล้านชุดขึ้นไป เพราะมีข้อดีคือ ใช้เวลาทดสอบไม่มากเท่ากับแบบ k-fold 
cross validation ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 การท า Split Validation 
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เนื้อหาการอบรมวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 (วันที่ 2) 
2.4.4 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เป็นการน าข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูล

เว็บ (web data) ข้อมูลตัว อักษร (text data) ได้แก่  อี เมล (email) ข่าว  (news) และเอกสารต่างๆ 
(documents) ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา และข้อมูลพิกัดต าแหน่ง (time and location data) ข้อมูลสมาร์ทกริด 
(smart grid) ข้อมูลเซ็นเซอร์ (sensor data)  และข้อมูลเครือข่ายสังคม (social network) และข้อมูลอ่ืนๆ ที่
มีขนาดใหญ่หรือมีปริมาณมากมาเก็บรวบรวม และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค านวณหาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล รูปแบบแนวโน้มข้อมูล และแนะน าวิธีการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ดังภาพที่ 12 
 

ภาพที่ 12 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

เครื่องมือของข้อมูลใหญ่ (tools) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ และแสดงผลข้อมูล
ใหญ่ ที่ได้รับความนิยมจ านวน 10 เครื่องมือในปี พ.ศ. 2563 แหล่งข้อมูลจาก Top 10 Open Source Big 
Data Tools in 2020 ได้แก่ 

1) อะแพชี  ฮาดูป (Apache Hadoop) เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่จะท าหน้าที่แบ่งไฟล์ข้อมูล
ขนาดใหญใ่ห้มีขนาดเล็กลง กระจายการท างานไปให้คอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ ช่วยกันประมวลผล และสามารถ
เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (structured data) ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-
structured data) และข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) ได้อีกด้วย โดยอะแพชี  ฮาดูป จะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักได้แก่ระบบไฟล์ฮาดูปแบบกระจาย (Hadoop Distributed File System : HDFS) 
ท าหน้ีาที่กระจายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในระบบ และแมพริดยูซ (MapReduce) ท าหน้าที่
ประมวลผลประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย เพ่ือท าให้ได้ผลลัพธ์การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวดเร็ว  
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นอกจากนี้จะมีฮาดูปยาน (Hadoop YARN) ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารทรัพยากร (resource management) 
ระหว่างระบบไฟล์ฮาดูปแบบกระจาย กับแมพริดยูซ ท าให้สามารถติดตามงานต่างๆ (monitor jobs) ได ้

2) อะแพชี สปาร์ค (Apache Spark) เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยความเร็ว
สูง เพราะใช้เทคนิคการประมวลผลในแรม (ram) ซึ่งเร็วกว่าแมพริดยูซ (MapReduce) ของฮาดูปประมาณ 
10-100 เท่า โดยมีการท างานหลัก ได้แก่การส่งงานแบบกระจาย (distributed task transmission) การ
จัดล าดับงาน (scheduling) และฟังชันรับและส่งข้อมูล (I/O functionality) เพ่ือให้ข้อมูลสามารถประมวลผล
ได้รวดเร็ว และมีสมรรถนะสูง 

3) อะแพชี สตอร์ม (Apache Storm) เป็นซอฟต์แวร์มีแพลตฟอร์มส าหรับการประมวลผลแบบ
กระจาย และประมวลผลแบบเรียลไทม ์

4) อะแพชี  ซามั ว  (Apache Samoa) ย่อมาจาก Scalable Advanced Massive Online 
Analysis เป็นซอฟต์แวร์ที่มีแพลตฟอร์มส าหรับการประมวลผลแบบกระจาย ประมวลผลแบบเรียลไทม์  และ
รองรับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) 

5) คาสซานดรา (Cassandra)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
ประมวลผลข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นหลัก แต่สามารถรองรับการประมวลผลทั้งฐานข้อมูลแบบไม่มีความสัมพันธ์ 
และฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล (NoSQL)ได้อีกด้วย คาสซานดรานิยมใช้เพ่ือจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากบน
เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย รองรับการท างานบนคลาวด์ (cloud) และมีความสามารถ
สูงในการกระจายการเก็บข้อมูลไว้หลายๆ แหล่งจัดเก็บข้อมูล 

6) แรพพิดไมเนอร์ (RapidMiner) ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ท าการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เหมาะกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และจ านวนมาก เพ่ือค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุด
ข้อมูล ส าหรับการน ามาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจขององค์กร แรพพิดไมเนอร์รวบรวมการด าเนินการ
ต่างๆ ไว้เข้าด้วยกัน ได้แก่การเตรียมข้อมูล  (preparing data) เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (machine 
learning) การท าเหมืองข้อความ (text mining) การวิเคราะห์เชิงท านาย (predictive analytics) การเรียนรู้
เชิงลึก (deep learning) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (application development) และ การสร้างต้นแบบ 
(prototyping)  

7) มองโกดีบี (MongoDB) เป็นฐานข้อมูล NoSQL ประเภทฐานข้อมูลเชิงเอกสาร (document-
oriented database) ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบกลุ่มของเอกสารหลายๆเอกสาร โดยจะมีโครงสร้างทั้งแบบลึก
และแบบกว้าง และสามารถเก็บข้อมูลเป็นแบบ array ที่มีหลายมิติได้ ท าให้ง่ายและสะดวกในการแก้ไข
โครงสร้างข้อมูล ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์เจสัน (JavaScript Object Notation : JSON) ซึ่งจะเก็บค่า
เป็นคีย์ (key) และ ค่าข้อมูล (value) ที่คู่กับแต่ละคีย์ โดยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการท างาน และการสืบค้น
ข้อมูลได้เร็วขึ้น มองโกดีบีเหมาะกับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถรองรับการท างานแบบ
เรียลไทม์ (Real Time) ได้ดี 
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8) เอชพีซีซี (HPCC) ย่อมาจาก High-Performance Computing Cluster เป็นระบบคลัสเตอร์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ส าหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบบนแพลตฟอร์มการ
ค านวณแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 

9) อาร์ (R) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีแพ็คเกจ (packages) ทางด้านสถิตจ านวนมาก รวมถึงสถิติหรือ
อัลกอริทึมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความสามารถแสดงผลการท างานในรูปแบบกราฟ โดย
อาร์ (R)สามารถท างานบนเซิร์ฟเวอร์ของวินโดว์ (windows) ลินุกซ์(Linux) และเซิร์ฟเวอร์เอสคิวแอล (SQL 
server) นอกจากนี้ยังรองรับการท างานบนอะแพชี ฮาดูป และอะแพชี สปาร์คอีกด้วย 

2.4.5 ประเภทของ NoSQL Database 
1) Document Databases คือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบกลุ่มของเอกสาร โดยจะมี

โครงสร้างทั้งแบบลึกและแบบกว้าง และสามารถเห็บข้อมูลเป็นแบบ Array ที่มีหลายมิติได้ ซึ่งง่ายและสะดวก
ในการแก้ไขโครงสร้างข้อมูล  

2) Graph Database คือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของกราฟที่มีความสัมพันธ์กันท าให้
สามารถใช้ทฤษฏีกราฟได้ในการจัดการกับข้อมูลได้ โดยข้อมูลทุกโหนดจะมีการเชื่อมโยงไปที่โหนดอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 

3) Key-Value Stores  คือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นในลักษณะของค่าคู่คีย์ (Key-
Value Pair) ประกอบด้วยคีย์ (Key) และค่าของข้อมูล (Value) ที่จะต้องคู่กัน โดยค่าคีย์จะไม่ซ้ า (ใช้หลักการ
ของฟังก์ชันแฮช (Hash Function)) เมื่อท าการค้นหาข้อมูลที่คีย์จะเจอค่าของข้อมูลของคีย์นั้น 

4) Column Family Stores คือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปของตารางคล้ายๆกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์แต่จะเก็บข้อมูลในแบบคอลัมน์แทนแบบแถว ซึ่งเหมาะกับการท าเหมืองข้อมูล  

 
ภาพที่ 13 NoSQL 
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2.4.6 Data Lake คือ พ้ืนที่เก็บข้อมูลส่วนกลางจากทุกแหล่งข้อมูล ทุกรูปแบบ ข้อมูลสามารถอยู่ทั้ง
ในรูปแบบของ Structured และ Unstructured ข้อมูลที่จะใช้หรือไม่คิดว่าจะได้ใช้ก็เก็บได้หมด ไม่ต้องมีการ
แปลงข้อมูลใดๆก่อนเก็บ สามารถใช้เครื่องมือหลายๆอย่างเพ่ือให้รวดเร็วในการดึงข้อมู ลมาใช้ตัดสินใจใน
องค์กร เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นใหม่และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรวมข้อมูลใน EDW แบบเดิม 
เพราะ EDW แบบเดิมนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนที่ท าให้เกิดการเก็บข้อมูลในโครงสร้างแบบเดียวกัน ในขณะที่ 
Data Lake จะเก็บข้อมูลแบบดิบๆ หรือ Raw Data ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 รูปแบบ data lake 

Data Pipeline คือ กลไกจัดการโฟลว์ของข้อมูลให้อัตโนมัติ , ข้อมูลมีความถูกต้อง, มีความพร้อมใน
การน าไปใช้ 

2.4.7 ตัวอย่างการน า High Performance Computing ไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ  

 Medical devices 

 Autonomous vehicles 

 Genomics Personalized medicine 

 Computer-aided design 

 Machine learning and Deep learning 

 Data centers and network design optimization 

 Renewable energy 

 Intelligence scalable graph theory 

 Materials design 

 Remote observation 
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 High-frequency trading 

 High-Performance Data Analysis (HPDA) 

 Internet of Things(IoT) 
2.4.7 การประยุกต์ AI กับธนาคาร และหุ้น 

 

 
ภาพที่ 15 สถาปัตยกรรมระบบการท างานของธนาคารด้วย AI 

 

 
ภาพที่ 16 สถาปัตยกรรมระบบการท างานของการซื้อขายหุ้นด้วย AI 
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2.4.9 ชุดข้อมูลมาตรฐาน 
1) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์  (UCI Machine Learning Repository) มีชุดข้อมูล

จ านวนมากกว่า 497 ชุด เพ่ือให้บริการแก่ผู้สนใจ น าไปประยุกต์ใช้งาน เช่นข้อมูลคุณภาพไวน์ ข้อมูลการ
ประเมินรถยนต์ ข้อมูลโรคหัวใจ ข้อมูลโรคมะเร็งเต้านม ข้อมูลไฟป่า ข้อมูลธนาคาร ข้อมูลจีพีเอส (GPS) และ
ข้อมูลอ่ืนๆ  

2) Kaggle Datasets เป็นที่เก็บชุดข้อมูลจ านวนมาก และเป็นชุดข้อมูลที่ทันสมัย เช่นข้อมูลโควิด-
19 (Covid-19) ข้อมูลรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลธนบัตรไลราของตุรกี ข้อมูลจ านวนผู้อพยพข้ามพรมแดน
จากเม็กซิโกเข้ามาสหรัฐอเมริกา ข้อมูลโรงพยาบาลและจ านวนเตียงของอินเดี ย การตรวจสมองด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ข้อมูลจากส านักข่าวซีบีซี (CBC) ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างปี ค.ศ.2543-2562 ข้อมูลการจองโรงแรม ข้อมูลราคาอะโวคาโด ข้อมูลการระบาดของโรคซาร์สปี 
2003 และข้อมูลภาพยนตร์เน็ตฟิก (Netflix) และรายการทีวี เป็นต้น  

3) VisualData เป็นชุดข้อมูลภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision) จ านวนมาก 
แยกตามหมวดหมู่ เช่นเทศกาลเบียร์เยอรมัน (oktoberfest) ภาพเอ็กซ์เรย์ปอดของไวรัสโควิด-19 ภาพขนนก 
ภาพโยคะ ภาพแฟชั่นแบบ 3 มิติ ภาพใบหน้าคนสวมหน้ากากอนามัย ภาพรถยนต์อัตโนมัติของฟอร์ด ภาพงาน
ศิลปะญี่ปุ่น ภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวของแคนนาดา และภาพมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

4) Google’s Datasets Search Engine เป็นที่เก็บชุดข้อมูลจ านวนมากของบริษัทกูเกิล ซึ่งเก็บ
รวบรวมชุดข้อมูลที่แตกต่างกันจ านวนมากกว่า 10,000 ชุดข้อมูล  

5) Microsoft Research Open Data เป็นที่เก็บชุดข้อมูลจ านวนมากของหน่วยงานวิจัยของบริษัท
ไมโครซอฟท ์เช่นข้อมูลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : NLP) คอมพิวเตอร์
วิทัศน์ (computer vision) และวิทยาศาสตร์  
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