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Knowledge Pyramid -> Big Data

แนวคิดของ Knowledge Pyramid โดย Hideo Yamazaki ท ำให้ทรำบว่ำถ้ำมีข้อมูลตั้งต้นเยอะก็จะน ำไปสู่
กำรมีสำรสนเทศและมีควำมรู้มำกขึ้นอันจะน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและ/หรือวำงแผนในอนำคตที่เหมำะสมได้

Data หรือ ข้อมูล คือข้อเท็จจริงที่
เก็บรวบรวมมำอย่ำงมีวัตถุประสงค์

Information หรือ สำรสนเทศ คือข้อมูล
ที่ผ่ำนกำรประมวลผลตำมวัตถุประสงค์

Knowledge หรือ ควำมรู้ คือสำรสนเทศที่ผำ่น
กระบวนกำรคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับควำมรู้อื่น

Wisdom หรือ ปัญญำ คือ ควำมรู้ที่ผ่ำน
กระบวนกำรกลั่นกรองอย่ำงละเอียดจนเกิด

เป็นควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และถำวร

Data Analytics



Big Data

Big Data หรือ “บิ๊กดำต้ำ” 
หมำยถึงข้อมูลที่มีปริมำณ
มหำศำล (Big Volume) ที่อยู่
ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
(Variety) ซึ่งมีกำร
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
(Velocity) อยู่ตลอดเวลำ

แนวคิดหลักของกำรมี Big 
Data นั้นจ ำเป็นต้องอำศัย
เทคโนโลยีในกำรประมวลผล
ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพร่วมอยู่
ด้วย เพ่ือให้สำมำรถ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สำรสนเทศและเป็นประโยชน์
ต่อกำรตัดสินใจต่อไป

Data Analytics



Digital Government Architecture

กำรประยุกต์ใช้งำน Big Data 
ในภำครัฐนั้น สำมำรถน ำมำใช้
งำนได้ในหลำยๆมิติ
• ด้ำนสำธำรณสุข 
• ด้ำนกำรเกษตร 
• ด้ำนกำรค้ำกำรพำณิชย์ 
• ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง
• ด้ำนกำรศึกษำ
• ด้ำนกำรเงินกำรคลัง
• ด้ำนพลังงำน เป็นต้น

โดย Big Data นอกจำกจะช่วย
ให้เห็นภำพของเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีตแล้วยังช่วย
คำดกำรณ์และวิเครำะห์
สถำนกำรณ์หรือฉำกทัศน์ได้
แม่นย ำขึ้นด้วย
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Digital Government Architecture

กำรบูรณำกำรข้อมูลภำยใต้
แนวคิดเรื่อง Big Data จึงต้อง
อำศัยควำมเข้ำใจในเรื่องของ
• ประเภทของฐำนข้อมูล

• Relational DB
• Unstructured DB

• ประเภทของข้อมูล
• ตัวอักษร (Text)
• รูป (Image)
• เสียง (Audio)
• VDO

• รูปแบบของข้อมูล
• CSV, XML, JSON

• อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูล
• Sensor, IoT
• Mobile Device
• Sattelite

Data Analytics



Digital Government Architecture

กำรใช้ประโยชน์จำก Big Data 
จะเกี่ยวข้องกับกำรประมวลผล
ข้อมูล และ กำรวิเครำะห์
ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในกำร
บริหำรและบริกำรดังนี้
1. วิเครำะห์ข้อมูลใน

รูปแบบรำยงำน/สถิติ
2. วิเครำะห์ข้อมูลธุรกรรม

(Transactional 
Analytics)

3. วิเครำะห์ข้อมูลตำมห้วง
เวลำ (Time-Sensitive 
Analytics)

4. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
คำดกำรณ์หรือพยำกรณ์
อนำคต (Predictive 
Analytics)
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Digital Government Architecture

กำรใช้งำน Big Data ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับบุคลำกรที่มีบทบำทหน้ำที่
แตกต่ำงกัน อันประกอบด้วย
• Data Scientist
• Data Modeler
• Business Analyst
• Computer Scientist

โดยกำรท ำงำนของบุคลำกร
เหล่ำนี้จะช่วยให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์จำก Big Data ได้
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

Data Analytics



Digital Government ArchitectureData Analytics



Big Data -> Data Warehouse vs Data Lake

Data Lake เป็นที่เก็บข้อมูลขนำดใหญ่ที่สำมำรถเก็บ
ข้อมูลดิบได้ทุกรูปแบบจำกหลำกหลำยแหล่ง สำมำรถ
วิเครำะห์ได้แต่ยังไม่เหมำะต่อกำรน ำไปใช้ตัดสินใจ

Data Warehouse เป็นที่เก็บข้อมูลขนำดใหญ่ที่เก็บ
ข้อมูลที่มีโครงสร้ำงอย่ำงชัดเจนจำกหลำกหลำยแหล่ง 
โดยมักจะใช้แบ่งปันกันและวิเครำะห์เพื่อกำรตัดสินใจ

Data Analytics



ควำมหมำยของค ำว่ำ Data AnalyticsData Analytics
Data Analytics คือศำสตร์ของกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือช่วยให้
เรำเข้ำใจข้อมูลได้มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกองค์กรในปัจจุบันจะมีข้อมูล
มำกมำย (บำงทีอำจจะเรียกได้ว่ำ Data is very BIG! แต่ไม่ได้เป็น 
Big Data) ซึ่งท ำให้กำรที่มีข้อมูลมำกๆแต่ไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ก็
เป็นกำรสูญเปล่ำ 

ดังนั้นหลำยๆองค์กรในปัจจุบันจึงให้ควำมส ำคัญของกำรจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลมำอย่ำงมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และน ำข้อมูล
เหล่ำนั้นมำประมวลผล วิเครำะห์ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งก็คือกำรท ำ Data Analytics นั่นเอง

ทั้งนี้ Data Analytics อำจจะต้องอำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญใน
หลำกหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนธุรกิจ (อำทิ ด้ำน
กำรตลำด ด้ำนกำรเงิน) ด้ำนศิลปะ (เพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอข้อมูล
ให้เข้ำใจง่ำย) จึงท ำให้ศำสตร์ด้ำนนี้มีคุณค่ำส ำหรับองค์กรมำก



ประโยชน์ของ Data AnalyticsTourism Intelligence

UNWTO TOURISM DATA DASHBOARD
The UNWTO Tourism Dashboard - insights on key performance indicators for inbound 
and outbound tourism at the global, regional and national levels



ประโยชน์ของ Data AnalyticsTourism Intelligence

UNWTO TOURISM DATA DASHBOARD
The UNWTO Tourism Dashboard - insights on key performance indicators for inbound 
and outbound tourism at the global, regional and national levels



กำรจัดเก็บสถิติข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวData Analytics



UNWTO | Tourism StatisticsData Analytics

“Travelers”

“Visitors”
Travelers who legally enter the country

“Tourists”
Staying > 24 Hours

“Excursionists”
Staying < 24 Hours

กำรจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “Travelers” “Visitors” “Tourists” และ “Excursionists” ในกำรประชุมร่วม
ระหว่ำงประเทศในอดีตนั้น ก็เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บสถิติด้ำนกำรต่ำงประเทศ โดยเฉพำะเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
สถิติที่จะใช้ในกำรอ้ำงอิงได้ในกำรคิดค ำนวนทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ซึ่งในเวลำต่อมำค ำว่ำค ำต่ำงเหล่ำนี้
ก็ได้มีปรับปรุงควำมหมำยให้ละเอียดยิ่งขึ้น



UNWTO | Tourism Satellite AccountData Analytics
International Recommendations for Tourism Statistics 
2008 เป็นเอกสำรที่ทำง United Nations ได้จัดท ำขึ้นเพื่อให้แต่ละ
ประเทศสมำชิกได้ใช้ในกำรอ้ำงอิงเพื่อกำรจัดเก็บสถิติด้ำนกำร
ท่องเที่ยว (Tourism Statistics) โดยเนื้อหำจะเกี่ยวข้องกับกรอบ
วิธีกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติโดยละเอียด โดยมีเนื้อหำ
ประกอบด้วย
1. Development and needs for tourism statistics
2. The demand perspective : basic concepts and definitions
3. The demand perspective : characterization of visitor and 

tourism trips
4. The demand perspective : tourism expenditures
5. Classification of products and productive activities of 

tourism
6. The supply perspective
7. Employment in the tourism industries
8. Understanding tourism in its relationship with other 

macroeconomic frameworks
9. Supplementary topics



UNWTO | Tourism Satellite AccountData Analytics



องค์ประกอบของข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวData Analytics



ควำมส ำคัญของข้อมูลData Analytics

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดตั้งโครงกำร "Tourism Smart Data Management" ระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลอัจฉริยะเพื่อใช้จัดกำรข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ให้สำมำรถน ำไปวิเครำะห์ พัฒนำ และต่อยอด
กำรพัฒนำแผนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนที่เจำะกลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงกลุ่มและตรงตำมควำมต้องกำรมำกข้ึน



ข้อมูลที่ควรจะต้องน ำมำวิเครำะห์Tourism Intelligence



ข้อมูลที่ควรจะต้องน ำมำวิเครำะห์Tourism Intelligence

ข้อมูลบำงอย่ำงที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์อำจจะเป็นเชิงตัวเลข เชิงสถิติ แต่กำรท ำ Data Analytics หมำย
รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขด้วย ซึ่งต้องอำศัยควำมรู้ในเรื่องเหล่ำนั่นโดยเฉพำะด้วย



ข้อมูลที่ควรจะต้องน ำมำวิเครำะห์Tourism Intelligence



ข้อมูลที่อยู่ใน Tourism Value ChainData Analytics



5 Stages of Data AnalyticsData Analytics

Descriptive Analytics
วิเครำะห์ว่ำเกิดอะไรขึ้น

Diagnostic Analytics
วิเครำะห์ว่ำเกิดขึ้นได้อย่ำงไร

Predictive Analytics
วิเครำะห์ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนำคต

Prescriptive Analytics
วิเครำะห์และแนะน ำว่ำควรจะท ำอะไร

Cognitive Analytics
วิเครำะห์และตัดสินใจให้ว่ำควรท ำอะไร ท ำอย่ำงไร และมีผลอย่ำงไร

Data Analytics มี 5 ระดับโดยแต่ละระดับจะมีควำมซับซ้อนของกำรวิเครำะห์ข้อมูลและมี
ประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งองค์กรต้องตัดสินใจว่ำจะใช้ให้เกิดคุณค่ำแค่ไหน



ดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนกำรท ำ Data AnalyticsTourism Intelligence

กำรท ำ Data Analytics ในปัจจุบันมีดิจิทัลเทคโนโลยีมำกมำยที่ช่วยสนับสนุนให้กำรวิเครำะห์
ข้อมูลมีควำมสะดวก รวดเร็ว และแม่นย ำสูง แถมยังประหยัดกว่ำเดิมมำก โดยเทคโนโลยี
เหล่ำนี้องค์กรต้องลงทุนเพื่อให้สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นย ำ และเป็น
ปัจจุบันที่สุด



แนวโน้มของ Data AnalyticsData Analytics



ทักษะที่ส ำคัญของกำรเป็นนักวิเครำะห์ข้อมูลTourism Intelligence

ทักษะส ำคัญของกำรเป็นนักวิเครำะห์ข้อมูลจะต้องประกอบด้วยทักษะทั้งสองด้ำน คือ ทักษะที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนเทคนิค และทักษะที่เก่ียวกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำร นักวิเครำะห์ที่ดีจะใช้ทักษะ
ทั้งสองด้ำนนี้อย่ำงสมดุลเพ่ือให้กำรวิเครำะห์ข้อมูลมีคุณค่ำสูงที่สุด



ประโยชน์ของ Data AnalyticsTourism Intelligence
องค์กรจะได้ประโยชน์จำก
กำรท ำ Data Analytics 
มำกมำยทั้งในด้ำนกำร
บริหำร (ลดต้นทุนกำร
ด ำเนินงำน สำมำรถเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้
สูงขึ้น) และด้ำนกำรบริกำร 
(บริกำรได้ตรงใจลูกค้ำมำก
ขึ้น เพิ่มยอดขำยได้มำกขึ้น) 

รวมทั้งยังช่วยให้เกิดควำม
สนุกในกำรด ำเนินกำรมำก
ขึ้นเพรำะจะเห็นผลกำรด ำน
เนินกำรตำมที่ต้องกำรดีขึ้น
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