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บทที ่2 เรือ่ง CRISP-DM



• ในการทาํ project ทางดา้น Data 

Mining หรอื Machine Learning มี

แนวทางอยา่งหนึง่ทีใ่้ชก้นัอยา่งแพร่

หลาย นัน่คอื CRISP-DM 

• CRISP-DM ยอ่มาจากคาํวา่ 

CRoss-Industry Standard 

Process for Data Mining 

• กระบวนการนีม้ีทัง้หมด 6 ขัน้ตอน 

คอื 

1. Business Understanding 

2.Data Understanding

• กระบวนการนีม้ทีัง้หมด 6 ขัน้ตอน 

คอื 

3. Data Preparation 

4. Modeling 

5. Evaluation 

6. Deployment 

• โดยสว่นใหญเ่วลาจะหมดไปกบั 3 

ขัน้ตอนแรกซึง่เป็นเรือ่งของการ

จัดการขอ้มูล โดยอาจจะใชเ้วลา

ประมาณ 70% - 80% ของโครงการ

ทัง้หมด
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• ขัน้ตอนแรกของ CRISP-DM คอื 

Business Understanding เปน็การ

ดวูา่จะประยกุตใ์ช้การวเิคราะห์

ขอ้มูลมาช่วยงานอยา่งไรไดบ้า้ง 

ตวัอยา่งเชน่ 

• การคาดการณ์ปรมิาณสนิค้าที่

ตอ้งผลติสาํหรบัวางจําหน่ายใน

อกี 3 เดอืนขา้งหน้า หรอืเรยีกวา่ 

Demand Forecasting 

• การคาดการณ์วา่ลกูค้าคนใดบ้าง

มีโอกาสจะยกเลกิกการใช้บรกิาร

ในอกี 90 วนัถดัไป หรอืเรยีกวา่ 

Churn Prevention 

• การคาดการณ์วา่ลกูค้าคนใดบ้าง

ควรไดร้บัสนิเชื่อทีข่อกูม้า หรอื

เรยีกวา่ Credit Scoring

• การคาดการณ์วา่เครือ่งจักรใด

บ้างมีโอกาสจะทาํงานผดิปกตใิน

อกี 24 หรอื 48 ชัว่โมงถดัไป หรอื

เรยีกวา่ Predictive Maintenance 

• การคาดการณ์วา่ลกูค้าคนใดบ้าง

จะมีโอกาสซือ้สนิค้าทีน่ําเสนอไป 

หรอืเรยีกวา่ Propensity to Buy 

หรอื Response Modeling 

• การแบ่งกลุม่ลกูค้าตามพฤตกิรรม

การซือ้สนิค้าตา่งๆ หรอืเรยีกวา่ 

Customer Segmentation 

• การแนะนําสนิค้าทีล่กูค้าน่าจะสนใจ

ให ้หรอืเรยีกวา่ Cross-Sellfacebook.com/datacube.th
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• ขัน้ตอนที ่2 ของ CRISP-DM คอื 

Data Understanding เปน็การ

พจิารณาวา่มีขอ้มูลอะไรบ้างทีจ่ะนํา

มาวเิคราะห์เพือ่ตอบโจทยใ์นขัน้ตอน 

Business Understanding ไดบ้า้ง 

• ขอ้มลูมกัจะกระจัดกระจายอยูต่าม

ตารางตา่งๆ ดงันัน้ในขัน้ตอนนีค้อื 

• ดวูา่มขีอ้มลูเกบ็ไวท้ีใ่ดบา้ง 

• ขอ้มลูมคีวามหมายอะไรบา้ง เชน่ 

ขอ้มลูจากเซน็เซอร ์(sensor) ไดม้า

ทกุ 15 นาท ีหรอื รหสัทีใ่ชใ้นขอ้มลูนี้

หมายความวา่อยา่งไร 

• ขอ้มลูมปีรมิาณมากเพยีงพอไหม 

• ขอ้มลูมปีญัหาอะไรบา้ง

• ขัน้ตอนที ่3 ของ CRISP-DM คอื 

Data Preparation เปน็ขัน้ตอนหลงั

จากเราทาํความเขา้ใจขอ้มลูแลว้วา่

อยูท่ีไ่หน มตีวัแปรอะไรบา้ง ขัน้ตอนนี้

แบง่ไดเ้ปน็ 3 ขัน้ตอนยอ่ยๆ คอื 

• ขัน้ตอนที ่3.1 คอื การเลอืกขอ้มูล 

(Data Selection) เปน็การเลอืก

ขอ้มลูหรอืตวัแปรเพือ่ใชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลู 

• ขอ้มลูบางอยา่งมกีารเกดิขึน้คอ่น

ขา้งบอ่ย เชน่ ขอ้มลูจาก เซนเซอร ์

ขอ้มลูการซือ้สนิคา้ ขอ้มลูการใช้

งานบตัรเครดติ ขอ้มลูการใชง้าน

โทรศพัท์

facebook.com/datacube.th
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• ขอ้มูลเหลา่นี้ควรจะยอ้นหลงัไปไม่

มากนักอาจจะสกั 1-2 ปีกม็ีขอ้มูลที่

มากเพยีงพอสาํหรบัการวเิคราะห์

แลว้ เพราะถา้ใชข้อ้มลูยอ้นหลงัมาก

ไปอาจจะเจอเทคโนโลยทีีไ่มใ่ชง้าน

แลว้กเ็ปน็ได ้

• แตส่าํหรบัขอ้มูลบางประเภททีน่านๆ 

จะมีเกดิขึน้สกัครัง้ เชน่ การซือ้บา้น 

ซือ้รถยนต ์ขอ้มูลในลกัษณะนี้เราจะ

อาจจะตอ้งใช้ประวตักิารซือ้สนิค้า

ยอ้นหลงัไปนานเสยีหน่อย อาจจะ

เปน็สกั 5-10 ปเีลยทเีดยีว 

• ขัน้ตอนที ่3.2 คอื การแกไ้ขขอ้มูลทีผ่ดิ

พลาด (Data Cleansing) เชน่ แกไ้ข

ขอ้มลูทีเ่ปน็คา่วา่ง (missing value) 

หรอืขอ้มลูทีเ่ปน็ Outlier

• ขัน้ตอนที ่3.3 คอื การแปลงขอ้มูล 

(Data Transformation) โดยปกติ

แลว้ขอ้มูลจะไม่ไดอ้ยูใ่นรปูแบบที่

นําไปใช้งานตอ่ได ้จึงตอ้งมีการ

สรา้งตวัแปรใหม่ เชน่ การคาํนวณ

ครัง้ในการซือ้สนิคา้ หรอื การทาํ 

pivot เพือ่ใหก้ารซือ้สนิคา้แตล่ะครัง้

เปน็แถวเดยีวกนั 

• ทัง้สามขัน้ตอนนีใ้ชเ้วลาคอ่นขา้งนาน 

• ขัน้ตอนที ่4 ของ CRISP-DM คอื 

Modeling เปน็การประยกุตใ์ช้เทคนิค

การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยวธิกีาร

วเิคราะหข์อ้มลุนีจ้ะแบง่ไดเ้ปน็ 2 แบบ

หลกัๆ ไดแ้ก่
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• Unsupervised Learning เปน็การ

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบทีไ่ม่มีคําตอบ 

(class หรอื label) มาให้ ตวัอยา่ง

ของเทคนคิแบบนีค้อื การจดักลุม่

ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั 

• Supervised Learning เปน็การ

วเิคราะห์ขอ้มูลทีม่ีคําตอบ (class 

หรอื label) มาให้แลว้ ตวัอยา่ง เชน่ 

การคาดการณว์า่ลกูคา้คนใดบา้งจะ

ยกเลกิการใชบ้รกิาร (Churn) 

• ขัน้ตอนที ่5 ของ CRISP-DM คอื 

Evaluation เปน็การวดัผล ซึง่จะแบง่

เปน็การวดัประสทิธิภาพเพือ่เปรยีบ

เทยีบวา่เทคนิคใดดกีวา่กนั และ

เปน็การยอ้นกลบัไปดวูา่สามารถตอบ

โจทยใ์นขัน้ตอนแรกไดแ้ลว้หรอืยงั

• ขัน้ตอนที ่6 ของ CRISP-DM คอื 

Deployment เปน็ขัน้ตอนการนําผลทีไ่ด้

ไปใช้งานตอ่ โดยอาจจะเปน็ 

• การนาํไปใชโ้ดยการสรา้งรายงาน 

• การสง่ชือ่ เบอรโ์ทรศพัทห์รอื email ไป

ให้ฝา่ยอืน่ๆ ทาํงานตอ่ 

• การพฒันาเปน็ระบบ web application 

• ในบทนีจ้ะแสดงตวัอยา่งการใชง้าน 2 

ตวัอยา่งไดแ้ก ่ 

•  การแนะนาํนกัศกึษาใหเ้ลอืกเรยีนใน

ภาควชิาทีเ่หมาะสม 

•  การคาดการณว์า่ลกูคา้คนใดบา้งจะ

ยกเลกิการใชบ้รกิาร
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