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บทคัดย่อ 
 

 บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั เป็นผูน้ าดา้นให้ค  าปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้ขอ้มูลครบวงจร 
ประสบการณ์ด้านโฆษณา ทั้ งออนไลน์ และออฟไลน์ สามารถผสานความรู้ด้านการเข้าใจ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และเป็นผูน้ าการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย โดยทางบริษทัมีความตอ้งการการ
น าเสนอแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูล และกรอบความคิดในดา้นธุรกิจ โดยน าเสนอใหก้บัทีมงานใน
บริษทั เพื่อท่ีบริษทัจะน าแนวคิดไปต่อยอด เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป ทางคณะผูจ้ดัท าได้
เล็งเห็นถึงปัญหาโดยน าเทคนิคทางดา้นวิทยาศาสตร์ขอ้มูลมาประยุกตใ์ช ้เน่ืองจากขอ้มูลกลายเป็น
ส่ิงหน่ึงท่ีมีการใหค้วามสนใจเยอะท่ีสุดในปัจจุบนั จึงท าใหเ้กิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจาก
ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยใชข้อ้มูลการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์เพื่อให้เห็นถึงขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ไดง้่าย และน าขอ้มูลไปท าการตลาดเพื่อพฒันาต่อยอดทางธุรกิจ ขั้นตอนในการด าเนินการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 1) ศึกษาและท าความเขา้ใจข้อมูล 2) ก าหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ขอ้มูล 3) 
จดัเตรียมขอ้มูล 4) วิเคราะห์ขอ้มูล และ 5) น าเสนอแผนภาพขอ้มูล เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ Google Big Query ส าหรับการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล และโปรแกรม Tableau 
ส าหรับการน าเสนอแผนภาพขอ้มูล (Data Visualization) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจากขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ท าให้เห็นถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ยอดขายของสินคา้ 
อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ได้ น าไปใช้ประโยชน์ในการท าการตลาดออไลน์ส าหรับ
สินคา้ต่าง ๆ รวมไปถึงยงัวิเคราะห์จงัหวดัท่ีมียอดการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เยอะท่ีสุดอีกดว้ย 
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Abstract 

 
 Data First Co.,Ltd. is a technical data-driven consultant, experienced in online and offline 
advertisements, through integrating customer behavior data. They are also a leader of multi-
channel digital media. The company applied data science to benefit the business use cases. There 
are various types of data from various sources, especially in transactional data which could be 
implied to customer behaviors, such as online transaction payment data. This data could be 
extracted to get insights in order to improve the business. Therefore, we proposed the process of 
analyzing these types of data by using the advantages of data science, which comprised of: 1) 
Study and understand the data; 2) Define the analysis problems; 3) preparing and preprocessing 
data; 4) analyzing data; 5) Data visualization. The tools used for our analysis were Google Big 
Query, to store and process data on the cloud, and Tableau for data visualization. Our results 
showed the online transaction data could be used for analyzing customer behavior, amount of 
best-selling products, as well as benefits to online marketing to various products. 
 
Keywords: Consumer behavior, Online shopping, Shopping behavior, Data First  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั ผูน้ าดา้นให้ค  าปรึกษาดา้นการประยุกต์ใช้ขอ้มูลครบวงจร โดด
เด่นดว้ยประสบการณ์ดา้นโฆษณา ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ กว่า 30 ปี ท าให้บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส 
สามารถผสานความรู้ดา้นการเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค แม่นย  าขอ้มูลเชิงลึกรอบดา้น และยงัเป็น
ผูน้ าการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหากหลาย ท าให้ไดเ้ปรียบในการปรับใชก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลในยุค
ปัจจุบนั เกิดเป็นผลลพัธ์ท่ีสามารถน าดาตา้ มาใช้งานได้จริง หรือ ท่ีเราเรียกว่า Actionable Data 
Solutions  

โดยในปัจจุบนัส่ิงท่ีมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเราเพิ่มขึ้นมาในปัจจุบนันั้นก็คือโลก
ออนไลน์ โดยมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตผ่าน คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ หรือ แท็บเล็ต เป็นหลกั 
ทั้ งยงัมีการซ้ือขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น การขายสินค้าออนไลน์จึงเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจเป็นอย่างมาก และการท าการตลาดก็ไดเ้ป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับหลาย ๆ บริษทัขาดไม่ได้ 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์และต่อยอดธุรกิจของพวกเขาเน่ืองจากขอ้มูลกลายเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีการให้
ความสนใจเยอะท่ีสุดในปัจจุบนั  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทางบริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั จึงมอบหมายให้คณะผูจ้ดัท าวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยน าเทคนิคทางดา้นวิทยาศาสตร์ขอ้มูล
มาประยุกต์ใช้จดัท า Data Visualization เพื่อน ามาเสนอให้กบัทีมงานในบริษทัเพื่อท่ีอยากจะเห็น
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลและกรอบความคิดในด้านธุรกิจ จากคณะผูจ้ดัท า เพื่อท่ีบริษทัจะน า
แนวความคิดนั้นๆไปต่อยอด เพื่อน าไปใชโ้ยชน์ทางธุรกิจต่อไปได ้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออนไลน์  
  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
 1.3.1 แพลตฟอร์มท่ีน าขอ้มูลมาใชง้านคือ Google Big Query 
 1.3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัๆ แบ่งเป็น 4 ส่วน 
  1.3.2.1 Data Understanding 
   การศึกษาและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บมา 
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  1.3.2.2 Data Preparation  
   การจดัเตรียมขอ้มูลใหมี้คุณภาพมากท่ีสุด 
  1.3.2.3 Data Analytics 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ E-commerce 
  1.3.2.4 Data Visualization 
   การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบกราฟ แผนภาพ ให้เขา้ใจง่ายท่ีสุด 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ช่วยเพิ่มทกัษะ ความรู้ในดา้นการตลาด 
1.4.2 ช่วยเพิ่มทกัษะ การออกแบบ การน าเสนอขอ้มูล 
1.4.3 ช่วยเพิ่มความรู้ Big query และทกัษะการใชง้านโปรแกรม Tableau 
1.4.4 การน า Google Tag Manager และ Google Analytic มาใชป้ระโยชน์และต่อยอดใน   
         ดา้นธุรกิจ 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
1.5.1  กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
 เร่ิมศึกษาขอ้มูลโครงสร้างท่ีบริษทัน ามาให้วิเคราะห์โดยศึกษาด้วยตนเองและ

ปรึกษากบัพี่ๆ ทีมงานท่ีคอยดูแล ว่าขอ้มูลนั้นให้อะไรบา้ง มีขอ้บกพร่องตรงไหน มีการค านวณ
อยา่งไรถึงจะไดค้่าของขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

1.5.2  กำรตั้งเป้ำหมำย (Goal) 
 เร่ิมตน้ตั้งโจทยห์รือตั้งค  าถาม เพื่อหาแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล ว่าน าขอ้มูล

ไปเคราะห์เพื่อหาอะไร และน าผลการวิเคราะห์น าไปใชต้่อยอดทางดา้นธุรกิจไดอ้ยา่งไรบา้ง   
1.5.3 กำรเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
 ในการเตรียมขอ้มูลนั้นเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการว่ามีความตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูล

อะไร แลว้ตอ้งตวัแปรมีอะไรบา้งมาเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ไดง้่ายยิ่งขึ้น โดยถา้ในขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีตวั
แปรดงักล่าว จะตอ้งท าอย่างไรให้มีตวัแปรท่ีเราตอ้งการเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อ โดยตวัแปรนั้นตอ้ง
สร้างมาจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ และตอ้งท าการสร้างตวัแปรนั้นขึ้นมาให้มีความถูกตอ้งและมีคุณภาพ  
ตวัอย่าง เช่น ยอดขายรวมทั้งหมด จะตอ้งมีสูตรวิธีการค านวณอย่างไร เพื่อให้ไดย้อดขายท่ีถูกตอ้ง  
หรือ เป็นการจดัรูปแบบหรือแยกขอ้มูลออกมาเพื่อสร้างตวัแปรใหม่ เช่น สร้างตวัแปรประเภท
สินคา้และช่ือ Brand ขึ้นมา โดยท าจากการแยกขอ้มูลออก จากตวัแปรช่ือสินคา้  
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1.5.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
 หลังจากตั้ งเป้าหมาย จากนั้นท าการวิเคราะห์โดยการหาตัวแปร ท่ีคาดว่าจะ

น ามาใช้วิเคราะห์แลว้สามารถหาค าตอบ จากค าถามหรือโจทยท่ี์เราตั้งไวไ้ด้ โดยวิเคราะห์จาก
หลายๆ ตวัแปร แลว้น าตวัแปรแต่ละตวัมากรองเพื่อท าใหข้อ้มูลมีคุณภาพท่ีถูกตอ้งแม่นย  าใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด โดยการน ามาค านวณ ใชสู้ตรจากตวัโปรแกรม Tableau  

1.5.4  น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ (Data Visualization) 
 เป็นการสรุปและแสดงขอ้มูลออกมาให้อยูใ่นรูปของแผนภาพ กราฟ Chart ท่ีจะท า

ให้เราได้ขอ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูล แลว้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น แลว้เลือกใช้กราฟท่ีแสดงผลแบบ
ทิศทางหรือแนวโน้ม , แบบขนาดท่ีต่างกันหรือการจัดอนัดับ  เพื่อน าเสนอขอ้มูลให้เห็นจ านวน
ขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลารวมถึงเน้นขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนอ เช่น Line Chart, Bar Chart , 
Radar Chart, Area Chart และจดัท าเป็น Dashboard การเลือกใชก้ราฟท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลจะท าให้
ผูอ่้านหรือเขา้ใจไดง้่ายยิง่ขึ้น 

1.5.5  จัดท ำเอกสำร 
   เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และคู่มือการใชง้านส าหรับ
สถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 

  
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 

1. ศึกษาขอ้มูล 
2. ตั้งเป้าหมาย 
3. วิเคราะห์ขอ้มูล 
4. น าเสนอผลการวิเคราะห์ 
5. จดัท าเอกสาร 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
1.7.1 ฮำร์ดแวร์  

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Nitro 5 

- Intel Core i5-10300 

- NVIDIA GTX 1650 Ti 

- 16 GB DDR5 2933 MHz 

- 512 GB SSD PCIe M.2 

- Windows 10 Home (64 Bit) 

1.7.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Asus TUF Gaming รุ่น Ryzen 5 

 -  Ryzen 5 3550H  

 - NVIDIA GeForce  1650 

 - 8.00 GB 

 - 64-bit Operating System, x64 based processor 

- Windows 10 Home (64 Bit) 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
 1.6.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows 10  

 1.6.3.2 โปรแกรม Tableau 

 1.6.3.3 Google Big Query 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 การเรียนรู้ และการใช้โปรแกรม Tableau1 
 Tableau เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสามารถนาขอ้มูลจานวนมากท่ีมีหลากหลายในองคก์รมาทาการ
วิเคราะห์เพื่อเป็นขอ้มูลเชิงธุรกิจช่วยให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจ
อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด ในรูปแบบของ Data Visualization ซ่ึงเป็นการใชภ้าพเพื่อแสดงขอ้มูล
ในเชิงปริมาณท่ีวดัได้ ไม่ว่าจะเป็นตวัเลข แผนภูมิ กราฟ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย คาว่า Data คือ 
ขอ้มูล ส่วน Visualization คือ การมองเห็น เม่ือนามารวมกนัแลว้หมายถึง ขอ้มูลท่ีมองเห็นไดด้ว้ย
ตา 
 Connect to Your Data 
  ก่อนท่ีจะสร้างมุมมองและวิเคราะห์ขอ้มูลของคุณคุณตอ้งเช่ือมต่อ Tableau กับ
ข้อมูลของคุณก่อน Tableau รองรับการเช่ือมต่อกับข้อมูลท่ีหลากหลาย  จัดเก็บในท่ีต่าง ๆ 

ตวัอย่างเช่นขอ้มูลของคุณอาจถูกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณในสเปรดชีตหรือไฟลข์อ้ความหรือ
ในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่เชิงสัมพนัธ์หรือคิวบ ์(หลายมิติ) บนเซิร์ฟเวอร์ในองคก์รของคุณ หรือคุณ
อาจเช่ือมต่อกับขอ้มูลสาธารณสมบติัท่ีมีอยู่บนเว็บเช่นขอ้มูลของ US Census Bureau หรือไปยงั
แหล่งฐานขอ้มูลระบบคลาวดเ์ช่น Google Analytics, Amazon Redshift หรือ Salesforce 
 โดยคณะผูจ้ดัท าได้น า โปรแกรม Tableau มาประยุกต์ใช้ท าในส่วนของวิเคราะห์ขอ้มูล
ทั้งหมด ทั้งศึกษาการใช้โปรแกรม Tableau ทั้ งในส่วนฟังก์ชันต่างๆ ในโปแกรม ฟังก์ชันการ
ค านวณ ท่ีจะน ามาใชช่้วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 
 

 
1 https://www.diw.go.th/km/tableau-manual.pdf 
1 https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/basicconnectoverview.htm 



6 
 

2.2 การเรียนรู้ และการใช้ Google Big Query2 
 BigQuery เป็นบริการฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ของ Google มนัใช้หลกัการ big data ท่ีสร้าง
ตารางขอ้มูลท่ีไม่ซับซ้อนแต่มีขนาดใหญ่มากๆ ระดบั 1 พนัลา้นแถว ซ่ึงต่างไปจากแนวทางของ 
relational database มาก  
 Google BigQuery เป็นบริการตวัหน่ึงจากหลาย ๆ ตวัของ Google Cloud platform โดยท า
หนา้ท่ีในการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่มาก ๆ เพื่อหาผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการใชง้านผูใ้ชส้ามารถใชค้วามรู้พื้นฐาน SQL ท่ีเคยมีท าการ
เรียกขอ้มูลท่ีตอ้งการไดท้นัที  
 Big Data คืออะไร 
  ค าว่า Big Data คือการท่ีมีขอ้มูลปริมาณมากๆ มากแค่ไหน อย่างนอ้ยจะคุยกนัใน
ระดับ Tera Byte หรือ TB หรือ ระดับ Peta Byte หรือ PB (พี บี) ซ่ึงก็คือ 1000 TB โดยในระบบ 
Internet ในยุคท่ี Social Media ท่ีเฟ่ืองฟู มีสารสนเทศเกิดขึ้นจ านวนมาก ทุกๆ คนสามารถท่ีจะ
พร้อมผลิตขอ้มูล มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้ง อุปกรณ์ Device ท่ีมีจ านวนมากและยงัมีอตัรา
การขยายตวัท่ีสูงอีกดว้ย ทั้ง Smart Device ท่ีรองรับการเขา้ถึง การใช้งาน ขอ้มูลจ านวนมากๆ ได้
อยา่งง่ายดาย โดยคณะผูจ้ดัท าน า Google Big Query ใชเ้ช่ือมต่อขอ้มูลกบัโปรแกรม Tableau  

 
2.3 RFM Analysis3 
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ ท่ีใชใ้นการก าหนดเชิงปริมาณตามพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
ว่าลูกคา้รายใดเป็นลูกคา้ท่ีดีท่ีสุด โดยการตรวจสอบว่า ลูกคา้ซ้ือล่าสุดเม่ือไหร่ (Recency = ความ
ใหม่), เม่ือเร็วๆ น้ีพวกเขาซ้ือบ่อยแค่ไหน (Frequency = ความถ่ี) และจ านวนเงินท่ีลูกคา้ใช้จ่าย
เท่าไหร่ (Monetary = การเงิน) โดยหลงัจากระบบท าการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ตามหลกั RFM แลว้ 
จะท าการจดักลุ่มลูกคา้ออกเป็น 10 กลุ่ม และจะแสดงผลขอ้มูลลูกคา้ตามเปอร์เซ็นตก์ารใชง้านใน
แต่ละกลุ่มอตัโนมติั โดยสามารถ Export ขอ้มูลสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพื่อน าไปวิเคราะห์และจัด
โปรโมชัน่เพิ่มเติม เช่น เลือกส่งคูปองโปรโมชัน่ตามกลุ่มท่ีตอ้งการ 
 วิธีการวิเคราะห์ จะน าขอ้มูล 3 อยา่งมีวิเคราะห์ร่วมกนั ดงัน้ี  
  - R (Recency) คือ ระยะเวลาท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการคร้ังสุดทา้ย ล่าสุดเม่ือไหร่ 
  - F (Frequency) คือ ความถี่ท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ 
  - M (Monetary) คือ จ านวนเงินทั้งหมดท่ีลูกคา้ใชจ่้าย 

 
2
 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3555-bigquery-บิกคิวรี-คืออะไร.html 

3
 https://manual.pointspot.co/17504679/rfm-analysis 
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 โดยคณะผูจ้ัดท าน าทฤษฎี RFM Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า  ท่ี
น ามาใชจ้ริงในองคก์รหลายๆ โครงการ มาศึกษาท าความเขา้ใจเพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  
2.4 Data Preparation4  
 Data Preparation หรือ การเตรียมข้อมูล หมายถึงกระบวนการใด ๆ ท่ีจ าเป็นต้องท ากับ
ขอ้มูลดิบ (raw data) ท่ีไดรั้บมา เพื่อปรับเปล่ียนขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม ท่ีจะน าไปโหลด
เขา้ฐานขอ้มูล หรือน าไปวิเคราะห์ต่อไป ความหมายท่ีเจาะจงของการท า data preparation อาจจะ
แตกต่างกนัไปส าหรับแต่ละระบบ ผลลพัธ์การประมวลผลของระบบหน่ึง อาจกลายมาเป็นขอ้มูล
ดิบของระบบต่อไป 

 

รูปท่ี 2.1 Data Preparation 
 

การเตรียมขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

• ใหผ้ลลพัธ์ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 

• ใหค้วามส าคญักบันิยามขอ้มูล 

• จดบนัทึกขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลโดยละเอียด 

• ปรับกระบวนการใหเ้ป็นอตัโนมติัใหม้ากท่ีสุด 

โดยคณะผูจ้ดัท าได้น าทฤษฎีของการท า Data Preparation มาใช้เพื่อศึกษาท าความเขา้ใจ
หลกัการ Data Preparation เพื่อการปรับใช้กับขอ้มูลท่ีได้รับมาให้ได้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด  

 
2.5 Data Analytics5 

Data Analytics  คือ การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อดีต และท านายอนาคต เพื่อ
พฒันาแคมเปญการตลาด ให้ตรงใจลูกคา้มากยิ่งขึ้น Data Analytics เป็นเคร่ืองมือส าหรับธุรกิจ 
(Business Intelligence) เพราะว่าการท่ีไม่รู้ข้อมูล ก็เหมือนกับการก าลังงมทาง หาทาง ทดลอง 

 
4
 https://bzinsight.wordpress.com/2014/06/11/การท า-data-preparation-อยา่งมืออาชีพ/ 

5
 https://work360.in.th/digital-marketing/data-analytics/what-is-data-analytics/ 
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ทดสอบโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย Data Analytics น้ีไม่จ าเป็นตอ้งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กก็
สามารถท าไดเ้หมือนกนั เราสามารถแบ่งเป็น 3 แบบคือ 

Descriptive Analytics 
เป็นรูปแบบการใชข้อ้มูลแบบพื้นฐานท่ีสุด โดยเนน้การอธิบายว่าก าลงัเกิดขึ้น หรืออาจจะ

เกิดอะไรขึ้น สามารถอธิบายถึงสาเหตุการเกิดต่าง ๆ ไดว้่าท าไม ซ่ึง Descriptive Analytics ตวัอย่าง
คือรายงานธุรกิจ รายงานดา้นการท า Campaign หรือโฆษณา หรือรายงานผลด าเนินงานท่ีผ่านมา 
เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีแสดงผลในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ราไดรั้บทราบ 

Predictive Analytics  
  เป็นรูปแบบการใชข้อ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นขึ้นมา โดยจะเป็นการ “พยากรณ์” หรือ “ท านาย” 
ส่ิงท่ีก าลงัเกิดขึ้น โดยใช้ขอ้มูลในอดีต ร่วมกบัโมเดลทางคณิตศาสตร์ ต่าง ๆ หรือร่วมกบัการท า 
Data Mining  นอกจากน้ี Predictive Analytics ยงัท าให้เราสามารถวิเคราะห์หาโอกาสและความ
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดด้ว้ย เช่น การรู้เทรนด์ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดการขาย
หรือการท า Campaign วา่จะมีคนร่วมเท่าไหร่ 

Prescriptive Analytics 
เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีมีความซบัซอ้นและยากท่ีสุด เพราะไม่เพียงพยากรณ์หรือ

ท านายว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยงัให้ค  าแนะน าในทางเลือกต่าง ๆ  และผลแต่ละทางเลือกว่าจะมี Pros 
& Cons อย่างไร  โมเดลของ Prescriptive Analytics นั้นจะสามารถปรับเปล่ียนได้ตามข้อมูลท่ี
เพิ่มเติมเขา้มามากขึ้น และ Prescriptive Analytics น้ียงัเป็นการใชข้อ้มูลท่ีมากท่ีสุด และเก่ียวพนักบั
เร่ือง Big Data เป็นอยา่งมาก 

โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีของ Data Analytics มาใชเ้พื่อศึกษาวา่ Data Analytics ท่ีใชใ้น
โครงงานอยูใ่นรูปแบบช่วงของ Descriptive Analytics ท่ีก าลงัน าไปสู่  Predictive Analytics  

 
2.6 Data Visualization6 

Data Visualization คือ การสรุปและแสดงขอ้มูลออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพ กราฟ 

หรือวิดีโอท่ีอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีคุณตอ้งการจะแสดง ซ่ึง Data Visualization นั้นมีมานานมาก
แลว้ แต่ไดห้ยิบน ามาใช้กนัมากขึ้นในช่วงหลงัมาน้ี เน่ืองจากการท างานในปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีมีนั้น
ไม่ได้เป็นเพียงข้อความอย่างเดียว แต่มีขอ้มูลท่ีหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น จึงตอ้งมีการรองรับ
ขอ้มูล ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเพื่อใหเ้ห็นเป็นภาพท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายกวา่เดิม 

 
6 https://blog.ourgreenfish.com/get-to-know-data-visualization-quick-and-easy-to-understand 
6 https://stepstraining.co/trendy/data-visualization-trends-in-2021 
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ซ่ึงกระบวนการท างาน Data Visualization แบบเขา้ใจง่ายก็คือการน าขอ้มูลดิบ มาวิเคราะห์และ
แสดงผลขอ้มูลออกมาในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ท่ีช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูลดิบเหล่านั้น 
ท าให้เห็นคุณค่าของขอ้มูล พร้อมทั้งแนวโน้มการตลาดในอนาคตจากขอ้มูลเหล่าน้ี จริง ๆ แลว้
อาจจะไม่เคยรู้เลยวา่ขอ้มูลของคุณนั้นมีอะไรอยูบ่า้ง สามารถน าขอ้มูลออกมาใชไ้ดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
แต่การใช้ Data Visualization จะท าให้รู้ว่าข้อมูลใดท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจจะเจอข้อมูลท่ีท าให้เจอ
แนวทางใหม่ ๆ ในการท าการตลาดไดด้ว้ย 

Data Visualization ก็เหมือนกบัการเล่าเร่ืองดว้ยรูปภาพ ซ่ึงแน่นอนว่าภาพท่ีอยากน าไป
ถ่ายทอดใหก้บัคนอ่านท่ีมีหลากหลายรูปแบบ แต่ยงัคงค านึงถึงจุดเด่นของภาพ หรือจุดท่ีควรโฟกสั 

ว่าขอ้มูลไหน คือส่วนท่ีเราอยากส่ือสารไปยงัผูอ่้านมากท่ีสุด ดงันั้น การใชรู้ปแบบภาพในรูปทรง
ต่าง ๆ และเพิ่มจุดเด่นลงไป จะเป็นการช่วยใหเ้ห็นภาพไดดี้ขึ้น และเกิดความเขา้ใจไดง้่ายขึ้น 

 
2.6.1 รูปแบบของข้อมูลท่ีจะแสดงถึงขนาดท่ีต่างกนั หรือ จัดล าดับ7 

แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) เป็น แผนภาพท่ีง่ายสุด ท่ีสามารถใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูลใน
แต่ละหมวดหมู่ สามารถแสดงถึงล าดบัและขนาดไดช้ดัเจน 

แผนภูมิรูปภาพ (Pictogram) ในบางกรณี แผนภูมิรูปภาพอาจจะเป็นทางเลือกท่ี
สวยและเขา้ใจง่าย ควรใชส้ าหรับกรณีท่ีน าเสนอเป็นจ านวนเตม็ท่ีไม่เยอะมาก 
 
2.6.2 รูปแบบของข้อมูลท่ีต้องการเห็นความสัมพนัธ์ 

แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรประเภทตวัเลขสองตวัแปร สามารถใส่เส้นประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึง
แนวโนม้ได ้

แผนภูมิฟอง (Bubble chart) หากมีตวัแปรท่ีสามท่ีตอ้งการแสดงเป็นมิติเพิ่มเติม
จากแผนภาพการกระจายทั่วไป อาจน าตัวแปรนั้นมาแสดงโดยใช้ขนาดหรือพื้นท่ีของ
วงกลมได ้

ตารางแผนภาพความร้อน (Heatmap) หากเป็นข้อมูลหมวดหมู่ แต่มีล าดับขั้น 
(Ordinal) และอยากแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรเหล่าน้ีกบัปริมาณท่ีสนใจ อาจจะใช้
ตารางแผนภาพความร้อนหรือ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ Heatmap โดยใชสี้แสดงถึงปริมาณท่ี
สนใจ 

 
 

 
6
 https://bigdata.go.th/big-data-101/picking-chart-for-data-visualization/ 
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2.6.3 รูปแบบของข้อมูลท่ีต้องการเห็นการกระจายตัว 
ฮิสโตแกรม (Histogram) ใช้แสดงการกระจายตวัได้ดีและละเอียด หากตอ้งการ

แสดงจ านวนของตวัแปรประเภทตวัเลข 
Boxplot ใช้แสดงการกระจายตวัของขอ้มูลเช่นเดียวกบัฮิสโตแกรมแต่จะมีความ

กระชบักวา่ และสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบของแต่ละหมวดหมู่ได ้
 

2.6.4 รูปแบบของข้อมูลท่ีต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 
แผนภูมิเส้น/แผนภูมิแท่ง จะแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงของแต่ละช่วงเวลาได้

ดีกว่ากราฟแท่ง แต่โดยทัว่ไปสามารถใช้ไดท้ั้งสองอย่าง หรือ อาจจะผสมกนัถา้ตอ้งการ
แสดงสองปริมาณพร้อมกนัและตอ้งการใหเ้ห็นความแตกต่าง 

แผนภูมิพื้นท่ี (Area Chart) หากตอ้งการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบในแต่ละ
ช่วงเวลาประกอบกบัการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาอาจเลือกใชแ้ผนภูมิพื้นท่ีน าเสนอขอ้มูล
ชุดนั้น 

 
2.6.5 รูปแบบของข้อมูลท่ีต้องการแสดงถึงองค์ประกอบ 

แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) จะใชก้บัตวัแปรประเภทหมวดหมู่ว่าเพื่อแสดงให้เห็น
ว่าแต่ละหมวดหมู่มีจ านวนหรือปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งเท่าใด โดยใชข้นาดมุมหรือพื้นท่ีเป็นตวั
บ่งช้ี ทั้งน้ีไม่ควรใช้ในกรณีท่ีมีหมวดหมู่มากเกินไป ปริมาณท่ีใช้ควรรวมเป็น 100% ไม่
ควรใชใ้นกรณีท่ีปริมาณนั้นไม่สามารถน ามาบวกกนัได ้เช่น ค่าเฉล่ียของยอดขายในแต่ละ
ประเภทผลิตภณัฑ ์

แผนภูมิโดนัท (Donut Chart) เหมือน Pie Chart แต่มีพื้นท่ีตรงกลางไวท่ี้สามารถ
ใชแ้สดงขอ้ความ หรือ ปริมาณรวมได ้

แผนท่ีตน้ไม ้(Tree map) คลา้ย Pie Chart แต่สามารถใช้แบ่งหมวดหมู่เป็นล าดับ
ชั้นได ้และหากมีหลายหมวดหมู่ก็จะดูรู้เร่ืองกว่า โดยจะใช้พื้นท่ีส่ีเหล่ียมในการแสดงถึง
ปริมาณ และสีอาจจะใชใ้นการแบ่งหมวดหมู่หรือจดัล าดบัได ้

 
2.6.6 รูปแบบของข้อมูลท่ีต้องการแสดงถึงข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

แผนท่ีโคโรเพลท (Choropleth Map) คือการใช้สีในการแสดงปริมาณต่าง ๆ บน
พื้นท่ีนั้น มีข้อควรระวงัคือหากพื้นท่ีมีขนาดใหญ่ บริเวณท่ีมีสีก็จะใหญ่ตามไปด้วยซ่ึง
อาจจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจผิด ดงันั้นปริมาณท่ีน ามาใช้แสดงโดยสีใน Choropleth map ควร
จะเป็นปริมาณท่ีไม่ขึ้นกับขนาดพื้นท่ี เช่น ความหนาแน่นประชากรต่อพื้นท่ี มากกว่า
ปริมาณท่ีอาจจะขึ้นกบัพื้นท่ี เช่น จ านวนประชากรรวม 
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แผนท่ีแสดงด้วยสัญลักษณ์สัดส่วน (Proportional Symbol Map) ใช้ขนาดของ
สัญลกัษณ์ เช่น วงกลม แสดงถึงปริมาณ การใชแ้ผนภาพลกัษณะน้ีจะท าให้แสดงขอ้มูลได้
โดยไม่ตอ้งกงัวลถึงขนาดของพื้นท่ี ตวัอยา่ง เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือในแต่ละประเทศมกัจะใช้
แผนภาพแบบน้ี แทนท่ีจะเป็น Choropleth Map 

แผนท่ีแสดงขอ้มูลดว้ยจุด (Dot Map) / แผนท่ีความร้อน (Heatmap) หากขอ้มูลมี
ความละเอียดถึงขั้นละติจูด ลองจิจูด อาจแสดงขอ้มูลเป็นจุดตามแผนท่ี แต่หากขอ้มูลมี
จ านวนมากสามารถใช ้Heatmap ในการแสดงถึงความหนาแน่นของขอ้มูลบนพื้นท่ีแทน 
โดยคณะผูจ้ัดท าได้น าทฤษฎีของ Data Visualization  เพื่อการศึกษา ท าความเข้าใจกับ

หลกัการของ Data  Visualization มาประยุกตใ์ชก้บัขอ้มูลของโครงงานว่าขอ้มูลท่ีท าการวิเคราะห์
ควรใชก้ราฟชนิดไหนถึงจะเหมาะสมกบัการน าเสนอขอ้มูลใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจง่ายท่ีสุด 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั (Data First Co.,Ltd.) 
ท่ีตั้ง : 465/1-467 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
เบอร์โทรศพัท ์: (+66) 2 354 3555 
อีเมล : anan@datafirst.co.th 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของ บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั ผูน้ าดา้นให้ค  าปรึกษาดา้นการประยุกต์ใชข้อ้มูลครบวงจร  โดด
เด่นดว้ยประสบการณ์ดา้นโฆษณา ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ กว่า 30 ปี ท าให้บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส 
สามารถผสานความรู้ดา้นการเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค แม่นย  าขอ้มูลเชิงลึกรอบดา้น และยงัเป็น
ผูน้ าการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหากหลาย ท าให้ไดเ้ปรียบในการปรับใชก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลในยุค
ปัจจุบนั เกิดเป็นผลลพัธ์ท่ีสามารถน าดาตา้ มาใช้งานได้จริง หรือ ท่ีเราเรียกว่า Actionable Data 
Solutions   
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   
 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของ บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              ต าแหน่งงานท่ีได้รับ คือ Data Analyst ปฏิบัติหน้าท่ีในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคจากข้อมูลการซ้ือสินคา้ออนไลน์และติด Tag เว็บไซต์ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานต่างๆ และ ติด Tag Google Analytics , Google Tag Manager ให้กับ
เวบ็ไซตเ์พื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ 
 

 
รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งหนา้จองาน Google Analytics 
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 รูปท่ี 3.3 แสดงหนา้จอของ Google Analytics ส าหรับดูขอ้มูลการเขา้ใชข้องเวบ็ไซต์ท่ี ติด
รหสัของ Google Analytics ไวไ้ม่วา่จะเป็น จ านวนคนท่ีเขา้มาดูเวบ็ไซต ์หรือการเกิด Event ต่างๆ ท่ี
ไดติ้ด Tag ไวก้บัเวบ็ไซต ์
 

 
รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งหนา้จองาน Google Tag Manager 

 จากรูปท่ี 3.4 แสดงหนา้จอของ Google Tag Manager ไวส้ าหรับการติด Tag และ Triggers 
ต่าง ๆ ใหก้บัเวบ็ไซตเ์พื่อส่งขอ้มูลของเหตุการณ์ (Event) ท่ีเกิดขึ้นใหก้บั Google Analytics  
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล: คุณ อนนัฑ ์ตีระบูรณะพงษ ์  
 ต าแหน่ง:  ผูอ้  านวยการแผนก Data & Innovation 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั ดาตา้ เฟิร์ส จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ภาพรวมเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เป็นการน าข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึก (Data Insight) เพื่อน าไปสนบัสนุนการตดัสินใจ ต่อยอดในแผนกล
ยุทธ์ การตลาด การโฆษณา หรือแผนงานต่อ ๆ ไปตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยการพฒันา
โครงงานน้ีเป็นการน าเสนอให้กับทีมงานในบริษทัเพื่อดูแนวความคิดของคณะผูจ้ดัท าทางด้าน
ธุรกิจ การมองภาพในเชิงธุรกิจเป็นแบบไหน เพื่อท่ีจะน าแนวคิดไปต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปได ้ 

โปรแกรมหลักท่ีใช้ในการท างาน คือ Tableau ในการท า Data Visualization แล้วท า 
Dashboard มาน าเสนอ โดยน าขอ้มูลมาจาก Google Big Query โดยพี่ทีมงานท าการ View Data ใน
ส่วนนึงของเว็บ E-commerce ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2019 – ธนัวาคม 2020 มาให้ท าการวิเคราะห์
เร่ิมต้นตั้ งแต่ Data Understanding , Data Preparation , Data Analytics , Data Visualization และมี
การใชเ้ทคนิค RFM Analysis เพื่อท าการแบ่งกลุ่มลูกคา้ การศึกษาเก่ียวกบั Regular Expression เพื่อ
น าไปใชต้่อ  

 
4.2 ข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เน่ืองจากงานท่ีได้มอบหมายนั้นมีการใช้ข้อมูลลูกค้าจริงไม่สามารถน าข้อมูลออกมา
เผยแพร่ได ้ จึงสามารถแสดงตวัอย่างงานไดบ้างส่วนเท่านั้น โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีลกัษณะ
ขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี 

 
4.2.1 ศึกษาเคร่ืองมือในการท างาน 

 ในขั้นตอนน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียววิธีใชแ้ละการท างาน Function การท างานต่างๆ ใน
ตวัโปรแกรม Tableau 
  
 4.2.2 ก าหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล (Research Understanding) 
 เพื่อให้รู้ถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของลูกคา้ ว่าลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือเป็น
อย่างไร เม่ือมีการ Lockdown จากวิกฤต Covid-19 ส่งผลให้มียอดการซ้ือสินคา้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
สินคา้ประเภทไหนขายดี แบรนดสิ์นคา้มีผลต่อการซ้ือสินคา้แต่ละประเภทหรือไม่ แลว้พอหลงัจาก
ปลด Lockdown ยอดการซ้ือสินคา้เป็นอยา่งไร 
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4.2.3 รวบรวมข้อมูล (Data Understanding) 

  คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานของชุดขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากบริษทัขอ้มูลชุดน้ี
เป็นขอ้มูลการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ท่ีมีแบรนด์สินคา้หลากหลายยี่ห้อของบริษทัหน่ึงมีจ านวน
ขอ้มูลทั้งหมด 42,277 แถว และ 29 คอลมัน์โดยขอ้มูลชุดน้ีน าเขา้จาก Google Cloud และทางบริษทั
ไดจ้ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลท าให้ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลให้มาอยู่ในรูปแบบ .csv ไดเ้พื่อให้ง่าย
ต่อการท า Data Preparation ดังนั้นคณะผูจ้ัดท าจึงเลือกใช้ Calculate Field โดยเป็น Function ใน
โปรแกรม Tableau ในการกระท าขั้นตอนถดัไป 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 ขอ้มูลยอดขาย 
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4.2.3 เตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
  จากขอ้มูลท่ีได้รับมานั้นเป็นขอ้มูลยอดขายของบริษทัหน่ึง และได้มีการจดัเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมทางคณะผู ้จัดท าจึงได้ท าการปรับเปล่ียนให้อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม โดยใชก้ารสร้างสูตรดว้ย Calculate Fields ในโปรแกรม Tableau ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 การนบัจ านวน Order Ref Id  
 จากรูปท่ี 4.2 แสดงการนบัจ านวน Order Ref Id เน่ืองจากขอ้มูลเดิมมีการน าซ ้ าจาก Order 
id เดียวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.3 คอลมัน์ Order Ref Id 
 จากรูปท่ี 4.3 แสดงคอลมัน์ Order Ref Id เน่ืองจากใน Column ช่ือ Order ref id นั้นจะเห็น
ไดว้า่จะมีตวัเลขของ Order ท่ีซ ้ากนัอยูใ่น 1 Bill ท าใหเ้ม่ือนบัจ านวน Order แลว้มาเทียบกบัยอดขาย
นั้นไม่ตรงกันจึงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบข้อมูลโดยให้นับจ านวนตัวเลขท่ีไม่ซ ้ า โดยใช้ค  าสั่ง 
COUNTD ดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.4 การนบัจ านวนการซ้ือสินคา้ของ Line ID  
 จากรูปท่ี 4.4 แสดงการนับจ านวนการซ้ือสินคา้ของ Line ID เน่ืองจากขอ้มูลเดิมไดมี้การ
นบัซ ้า Line ID เดียวกนั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 ขอ้มูลตวัอยา่ง Line Id 
 จากรูปท่ี 4.5 แสดงข้อมูลตัวอย่าง Line Id เน่ืองจากใน Column มีช่ือ Line User ID ของ
ลูกคา้ซ ้ าในแต่ละ Order ท่ีซ ้ ากนัอยู่ใน 1 Bill ท าให้เม่ือนับจ านวน Order แลว้มาเทียบกบัยอดขาย
นั้นไม่ตรงกนัจึงตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบขอ้มูลโดยให้นับเฉพาะ Line User ID ท่ีไม่ซ ้ ากนัโดยใช้
ค  าสั่ง COUNTD ดงัรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.6 การใช ้if elseif  
 จากรูปท่ี 4.6 แสดงการท า if , elseif เป็นการท าเพื่อแยก Product Name มาเป็นช่ือ Brands 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ดา้นซา้ยคือ Column Product Name เดิม ดา้นขวาคือผลลพัธ์ Column Brand หลงัจากใช้
ฟังกช์นั Calculate Field ท า if , elseif  สร้าง Column Brand จาก Column Product Name 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงผลลัพธ์ จากการใช้ฟังก์ชัน Calculate Field ท า if  elseif จากรูป 4.6 
สร้าง Column Brand  เน่ืองจากใน Column ช่ือ Product Name ไดเ้ก็บขอ้มูลเป็นช่ือสินคา้โดยไม่ได้
แยกแบรนดห์รือยีห่อ้สินคา้ไว ้เพื่อใหง้่ายต่อการวิเคราะห์ทางคณะผูจ้ดัท าจึงท าการแยกแบรนด์หรือ
ยีห่อ้สินคา้ออกมาเป็น Column ช่ือ Brands 
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รูป 4.8 การใช ้if elseif  เพื่อแยกช่ือ Promotion ออกมาจากคอลมัน์ Product Name 
จากรูปท่ี 4.8 แสดงการท า if elseif เพื่อแยกช่ือ Promotion ออกมาจากคอลัมน์ Product 

Name เน่ืองจากใน Column ช่ือ Product Name ไดเ้ก็บขอ้มูลเป็นช่ือสินคา้โดยไม่ได้แยกส่วนของ
โปรโมชัน่ไวเ้พื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ทางคณะผูจ้ดัท าจึงแยกโปรโมชัน่ออกมาเป็น Column ช่ือ 
Promotion 
 
 4.2.4 การจัดกลุ่มข้อมูล  
  ท าการแบ่งกลุ่มขอ้มูลลูกคา้ดว้ยหลกัวิเคราะห์ RFM Analysis โดยใช้เป็นสูตรใน
การแบ่งกลุ่มลูกคา้ใน Calculate Fields เพื่อน าตวัแปรเหล่าน้นัไปใชใ้นการท า Data Visualization 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 Recency เป็นการค านวณหาระยะห่างจากจ านวนวนัท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการล่าสุด จนถึง
วนัท่ีน าขอ้มูลมาใช้ 

จากรูปท่ี 4.9  แสดงการหากลุ่มลูกค้า Recency โดยใช้ค  าสั่ง DATEDIFF คือ การหา
ระยะห่างจ านวนวนัท่ีลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการล่าสุดเปรียบเทียบจากวนัท่ีน าขอ้มูลมาใชจ้นถึงปัจจุบนั
จากคอลมัน์ Order Date และ คอลมัน์ Line User ID 
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รูปท่ี 4.10 การนบัจ านวนการเขา้ใชบ้ริการซ้ือสินคา้ โดยอา้งอิงจาก Line user id 
 จากรูปท่ี 4.10 แสดงการหากลุ่มลูกคา้ Frequency โดยใช้ค  าสั่ง COUNTD เพื่อนับจ านวน
ของ Order ท่ีไม่ซ ้ ากนัของแต่ละ Line User ID เพื่อหาความถ่ีท่ีลูกคา้มาใช้บริการ และครอบด้วย 
STR หรือ string เพื่อไม่ให้ขอ้มูลเอาไปค านวณ ถา้ไม่ครอบด้วย STR ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาจะเป็น 
SUM หรือผลรวมทั้งหมด 
 

 

รูปท่ี 4.11 การค านวณยอดขายเฉล่ียต่อ 1 bill หรือใน Order ref id 
 จากรูปท่ี 4.11 แสดงการแบ่งกลุ่มลูกค้า Monetary โดยค าสั่ง AVG เพื่อหาค่าเฉล่ียของ
ยอดขายทั้งหมดในแต่ละ Order ID เพื่อหาว่า Order ไหนมีการใช้เงินไปเท่าใด และครอบด้วย STR 
หรือ string เพื่อไม่ให้ขอ้มูลเอาไปค านวณถา้ไม่ครอบดว้ย STR ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาจะเป็น SUM 
หรือผลรวมทั้งหมด  
 
4.2.5 การน าเสนอแผนภาพของข้อมูล (Data Visualization) 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้ท าการ Preparation เรียบร้อยแลว้ไปท า Visualization 
ให้เห็นขอ้มูล Insight ของขอ้มูลยอดขายสินคา้ของแต่ละแบรนด์และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้
แต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการสนบัสนุนการตดัสินใจในการท าการตลาดโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ 
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รูปท่ี 4.12 Bar Chart แสดงจ านวน Order เป็นค่าเฉล่ียการซ้ือสินคา้ต่อ 1 Bill เปรียบเทียบของแต่ละ
เดือนในปี 2019 และ 2020 

 จากรูปท่ี 4.12 แสดงแผนภูมิแท่งท่ีแสดงการเปรียบเทียบระหว่างจ านวน Order ในแต่ละ
เดือนเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียต่อ 1 Bill ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของยอดขาย , ค่าเฉล่ียของจ านวนสินคา้ท่ีขาย , 
ค่าเฉล่ียของแบรนดสิ์นคา้ท่ีขาย จากรูปจะเห็นไดว้่าในเดือนเมษายนนั้น มีจ านวน Order ท่ีมากท่ีสุด 
แต่ค่าเฉล่ียต่อ 1 Bill นั้นไม่ไดสู้งตามไปดว้ย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.13 ตารางขอ้มูลของจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชซ้ื้อสินคา้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ New users, 

Active users , Loyalty User ของแต่ละเดือนในปี 2019 และ 2020 
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 จากรูปท่ี 4.13 แสดงตารางแสดงขอ้มูลจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
New users, Active users , Loyalty User ของแต่ละเดือนของปี 2019 และ 2020 จากตารางแสดงให้
เดือนท่ีมีลูกคา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ มิถุนายน และกรกฎาคม ส่วนกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมาก
ท่ีสุดจากกลุ่มลูกคา้ทั้งหมด คือกลุ่ม New Users คิดเป็น 87.38% หรือเป็นจ านวน 4,957 คน จาก
ทั้งหมด 5,673 คน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
รูปท่ี 4.14 Bar Chart ท่ีแสดงถึงยอดขายแต่ละแบรนดสิ์นคา้ท่ีมียอดขายมากท่ีในสุดเดือนธนัวาคม 

ปี 2020 
 จากรูปท่ี 4.14 แสดงแผนภูมิแท่งยอดขายสินคา้ของแต่ละแบรนด์ในปี 2020 และแบรนด์
สินคา้ท่ีมียอดขายสินคา้สูงท่ีสุดคือ Kirei จ านวน 2,652,408 บาท 
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รูปท่ี 4.15 Bar Chart เปรียบเทียบยอดขายทั้งหมดในแต่ละเดือน , จ านวน Order ในแต่ละเดือน , 
จ านวนสินคา้ท่ีขายในแต่ละเดือน และจ านวนของผูซ้ื้อในแต่ละเดือน ของปี 2019 และ 2020 

 จากรูปท่ี 4.15 แสดงแผนภูมิแท่งท่ีแสดงถึงยอดขายทั้งหมดในแต่ละเดือน, จ านวน Order , 
จ านวนสินคา้ท่ีขาย และ จ านวนของผูซ้ื้อในแต่ละเดือน โดยในเดือน กรกฎาคมมียอดขายสินคา้
สูงสุดคือ 775,913 บาท แต่ไม่ไดท้ า ให้จ านวน Order , จ านวนสินคา้ท่ีขาย และ จ านวนของผูซ้ื้อใน
แต่ละเดือน สูงขึ้นตามจ านวนยอดขาย 
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รูปท่ี 4.16 ตารางแสดงขอ้มูลจ านวนช่วงระหวา่งยอดซ้ือสินคา้ต่อบิลของลูกคา้กลุ่ม New User โดย
แบ่งเป็น 4 ช่วง 

 จากรูปท่ี 4.16 แสดงตารางขอ้มูลจ านวนบิลในแต่ละช่วงราคาสินคา้ทั้งหมดท่ีลูกคา้ซ้ือของ
ลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่ม New User โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ คือ ยอด 0-499 บาท , 500 – 999 บาท , 1000 – 
1999 บาท และ 2000 บาทขึ้นไป เป็นจ านวนก่ีบิล จากตารางจะเห็นไดทุ้กๆ เดือน ยอด 0 - 499 บาท 
จะมีมากท่ีสุดเสมอ 
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รูปท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลจ านวนสินคา้ท่ีขายไดแ้ยกตามประเภทสินคา้ของลูกคา้กลุ่ม New Users 
 จากรูปท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลจ านวนสินคา้ท่ีขายไดต้ามประเภทสินคา้แยกตาม Brands ต่างๆ 
โดยจากขอ้มูลท่ีเห็นตวั Brands มีผลต่อประเภทของสินคา้นั้นๆ โดยตรงยกตวัอยา่ง เช่น แปรงสีฟัน 
ก็นิยมซ้ือของ Systema มากกว่าแบรนด์อ่ืนๆ เห็นไดช้ดัจากโฆษณาตามรายการทีวี  หรือป้าย ตามท่ี
ต่าง Systema ก็ชูสินคา้ประเภท แปรงสีฟัน เสมอ ส่วน Kodomo มีสินคา้หลากหลาย ทั้งแปรงสีฟัน 
ยาสีฟัน ครีมอาบน ้ า น ้ ายาซักผา้ แต่ตวั Brands ท่ีเห็นในปัจจุบนัจะเป็นสินคา้นิยมในกลุ่มของเด็ก
ทารก หรือผูสู้งอายุ ผูท่ี้มีอาการแพเ้ก่ียวกบัผิวหนังไดง้่าย ส่วน Kirei ท่ีมียอดขายสูงสุดเพราะเป็น 
Brands เดียวท่ีมีสินคา้ประเภทเจลลา้งมือ และอยู่ในช่วง Covid-19 พอดีจึงเป็นช่วงท่ีมียอดขายสูง
ท่ีสุดในปี 2020 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ตั้งแต่ ปลายปี 2019 
ถึง เดือน ธันวาคม 2020 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ของผูใ้ช้งานว่าซ้ือสินคา้ของแบ
รนด์อะไรมากท่ีสุดในช่วงเวลาดงักล่าว และยงัสามารถวิเคราะห์ยอดขายของแต่ละแบรนด์ไดว้า่ใน
แต่ละเดือนแบรนด์ไหนมียอดขายดีท่ีสุด และตลอดทั้งปีแบรนด์ไหนมียอดการขายมากท่ีสุด อีกทั้ง
ยงัสามารถน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ไปให้ในแต่ละแบรนด์ท่ีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได ้รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ จงัหวดัท่ีมียอดการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์เยอะท่ีสุด
อีกดว้ย 

5.1.1  ข้อจ ากดัของโครงงาน 
  5.1.2.1 ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลจริงท่ียอ้นหลงัในช่วงปลายปี 2019 ถึง
              เดือนธนัวาคม ปี 2020 ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
  5.1.2.2 ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ไดท้ าการ Clean Data 
  5.1.2.3 ตวัโปรแกรมบอกถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ไดเ้ท่านั้นไม่สามารถบอกได้
              วา่ในอนาคตผูใ้ชง้านจะซ้ือสินคา้อะไรต่อไป 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.1.2.1 ควรท าการวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ในคร้ัง 

แรก เพื่อหาวา่ ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ซ้ือของประเภทไหน หรือ สนใจสินคา้
อะไรเป็นคร้ังแรก  

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานในด้าน 

Data Analyst ไดเ้รียนรู้การวิเคราะห์ขอ้มูล และการจดัการกบัขอ้มูลดิบท่ีไดรั้บมา เพื่อน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งไดเ้รียนรู้การติด Tag เวบ็ไซตจ์ริง ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่างๆ
ของเวบ็ไซต ์และยงัเพิ่มทกัษะในการท างานท่ีสามารถท างานไดจ้ริง ดา้นความอดทนในการท างาน
จริง และในการท างานนั้นจะตอ้งศึกษาหาความรู้ แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการท างานเป็น
ทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน  
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ปัญหาท่ีคณะผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยความไม่เขา้ใจในภาษาเชิง

ธุรกิจบางค าท าใหมี้ปัญหาในการส่ือสารกบัทีมงานในบริษทั เป็นการฝึกงานแบบ Work from home 
ท าให้มีปัญหาในการติดต่องานหรือสอบถามงาน และเคร่ืองมือการติด Tag Google Analytics และ 
Google Tag Manager ท่ีใชต้อนแรกท าใหก้ารท างานล่าชา้ และโคด้ของเวบ็ไซตท่ี์จะติด Tag ปัญหา 
ท าใหเ้กิดการท างานท่ีล่าชา้ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากต าแหน่งท่ีได้ไปฝึกปฏิบัติงานนั้นทางคณะผูจ้ ัดท ายงัไม่ได้มีความรู้

ทางดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไปมากนัก จึงท าให้ตอ้งศึกษาขอ้มูล และเคร่ืองมือใหม่ๆ จึงท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการท างาน ดงันั้นก่อนไปฝึกปฏิบติังานควรศึกษาการท างานของต าแหน่งงานก่อนไป 
และโปรแกรมท่ีใช ้เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังาน Work from home 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.2 ขณะปฏิบติังาน Work from home 
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