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  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Mining นี้ ก าลังเป็นที่

นิยมไปทั่วโลกและมีหลากหลายซอฟท์แวร์ที่ช่วยท าให้การ

วิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น เนื่องจากในแต่ละวันมีข้อมูลเกิดขึ้น

มากมาย เช่น ข้อมูลสมาชิกของ Facebook ข้อมูลการซื้อสินค้า

จากในซุปเปอร์มาร์เกตต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

จึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลอภิมหาศาลเหล่านี้มาท าการวิเคราะห์ ซึ่ง

เทคนิคหนึ่งที่ได้รับการนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน คือ เทคนิค Data 

Mining เป็นเทคนิคที่ค้นหาความสัมพันธ์ในข้อมูล เช่น ถ้าเรากด 

Like หน้า Facebook page เราจะเห็นว่า Facebook มีระบบ

แนะน า page อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ด้วย หรือ การสร้างโมเดล

เพื่อท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ท านายยอดขายใน   

ไตรมาสถัดไป หรือ การท านายว่าพนักงานคนไหนที่จะลาออก

จากบริษัทในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นผลมา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Data Mining  

  การลงทุนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์มาใช้งานอาจจะไมคุ่้มคา่

ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

หรือาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกใน

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้น การใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Open 

Source จึงกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะท าให้สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหลักสูตรนี้จะเน้นอธิบาย

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining ตั้งแต่ระดับต้นจน 

(Basic)  จนถึงระดับกลาง ( Intermediate)  โดยใช้ซอฟต์แวร์  

RapidMiner Studio 9  
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Data Mining ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  
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หัวข้อการอบรม 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
หัวข้อ 

 แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining และการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย 
 แนะน ากระบวนการ CRISP-DM เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แนะน าส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 9 
 การน าข้อมูลไฟล์ Excel, CSV เข้ามาใช้ใน RapidMiner Studio 9 
 ลักษณะของแอตทริบิวต์ (attribute) ต่างๆ ในชุดข้อมูล 
 การเขียนไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel และ CSV 
 การแสดงข้อมูลในกราฟแบบต่างๆ เช่น scatter plot, time series 
 การค้นหา Outlier ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลอื่นๆ 
 การค้นหาข้อมูลที่ผิดพลาด (missing value) และแทนที่ด้วยค่าที่ก าหนดเองหรือค่าทางสถิติ 
 การแปลงข้อมูลด้วยเทคนิค discretization แบบก าหนดช่วงเองหรือแบบอัตโนมัติ 
 การลดจ านวนข้อมูลด้วยการ sampling แบบต่างๆ 
 การเลือกแอตทริบิวต์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แนะน าการหากฏความสัมพันธ์ (association rules) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 
 แนะน าเทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Apriori และ FP Growth 
 การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล relation database ให้เป็นฐานข้อมูล transaction database 
 การหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค FP Growth ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อมูลการซื้อสินค้าจ านวนมากกว่า 100,000 transactions ด้วย 

RapidMiner Studio 9 
 แนะน าการแบ่งกลุ่มข้อมูล (clustering) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 
 แนะน าตัววัดประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มข้อมูล 
 แนะน าการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-Means และ DBScan 
 Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลทางด้านการศึกษาและการแพทย์ด้วย RapidMiner Studio 9 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
 แนะน าการจ าแนกประเภทข้อมูล (classification) 
 การวัดประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภทข้อมูล 
 แนะน าเทคนิค Linear Regression และการประยุกต์ใช้งาน 
 การใช้งาน Linear Regression ใน RapidMiner Studio 9 
 แนะน าเทคนิค Naive Bayes และการประยุกต์ใช้งาน 
 การใช้งาน Naive Bayes ใน RapidMiner Studio 9 
 แนะน าเทคนิค Decision Tree และการประยุกต์ใช้งาน 
 การใช้งาน Decision Tree ใน RapidMiner Studio 9 
 แนะน าเทคนิค K-Nearest Neighbours (KNN) และการประยุกต์ใช้งาน 
 การใช้งาน KNN ใน RapidMiner Studio 9 
 แนะน าเทคนิค Neural Networks และการประยุกต์ใช้งาน 
 การใช้งาน Neural Networks ใน RapidMiner Studio 9 
 แนะน าเทคนิค Support Vector Machines (SVM) และการประยุกต์ใช้งาน 



 การใช้งาน SVM ใน RapidMiner Studio 9 
 Workshop การจ าแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ 

 ด้านธุรกิจ 
 ด้านการศึกษา 
 ด้านการแพทย์ 

 การคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) และการประยุกต์ใช้ในการจ าแนกประเภทข้อมูล 
 Workshop การคัดเลือกแอตทริบิวต์และการจ าแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ 
 การจ าแนกประเภทข้อมูลแบบหลายลาเบล (multi-label) 
 Workshop การจ าแนกประเภทข้อมูลแบบหลายลาเบล 

วันที่ 7 มิถุนายน2562 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลจากเทคนิค classification ต่างๆ และ t-test 
 แนะน าเทคนิคการหาวิธี classification ที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลแต่ละชุด (meta-learning) 
 แนะน าการท า Text Mining ด้วย RapidMiner Studio 9 
 Workshop การจ าแนกข้อความท่ีเป็น spam จาก SMS 
 Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลจากข้อความรีวิว (Review) 
 Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อความรีวิว 
 แนะน าการท า Image Mining ด้วย RapidMiner Studio 9 
 Workshop การจ าแนกรูปภาพออกเป็นประเภทต่างๆ 

 


