รายงานสรุปเนื้อหาและการนาไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ
ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิมล นาดี ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ
นาเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนาไปใช้ประโยชน์
จากการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
R
Programming เพือ่ นาไปพัฒนาการเรียนการสอน และ งานด้านวิจัยทางด้าน Big Data, Dataming,
Text mining หรือ Machine learning ระหว่างวันที่ 4-5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะคอนเน็คชั่น เอ
ดูคูซีน แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ เลขที่ ศธ
0523.4.8/37 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560
สรุปเนื้อหาและการนาไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมฝึกอบรมดังต่อไปนี้
-

แนะนา Big Data
การติดตั้งและการใช้งาน R โปรแกรม
แนะนาประเภทตัวแปร ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ control flow statement และ Function
ที่ใช้ในภาษา R
การเรียกใช้ Dataset การนาข้อมูลเข้า การส่งข้อมูลออก การเลือกข้อมูล
การสร้างกราฟในรูปแบบต่างๆ

บทความนี้จะเป็นการแนะนาเบือ้ งต้นเกี่ยวกับ Big Data และ สรุปเนือ้ หาการใช้งานเบือ้ งต้นของภาษา R
 แนะนา Big Data
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ในชีวติ ประจาวันที่หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง เช่น การใช้ social network
การใช้อินเทอร์เนต การเข้าเว็บเพื่ออ่านข่าว การค้นหาข้อมูล การซื้อขายของออนไลน์ การนาอุปกรณ์
ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพื่อการทางาน ความบันเทิง หรือแม้แต่สุขภาพ ทาให้มีเกิด
Internet of Thing คือ อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งๆทุกอย่าง หรือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้อนิ เทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะเป็นการเช็คเรื่องราวข่าวสาร การสร้างธุรกิจ การศึกษาข้อมูล การลงทุน เก็บประวัติสุขภาพ
หรือแม้แต่การจัดการชีวติ ประจาวัน
ที่อนิ เทอร์เน็ตก็เข้ามามีสว่ นในแทบทุกกระบวนการ
จาก
พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายรูปแบบเหล่านี้ ทาให้การเติบโตของข้อมูลใน
ปัจจุบันมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ และมีปริมาณของข้อมูลที่มากขึน้ เรื่อยๆ จนกลายเป็นข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่น้ีในแวดวงของเทคโนโลยีมักจะใช้คาว่า Big Data
Big Data หมายถึง "อภิมหาข้อมูล หรือ ข้อมูลที่มากมายมหาศาล” ซึ่งข้อมูลเหล่านีเ้ กิดจาก
การพัฒนาเทคโนโลยี และระบบต่างๆ ทาให้แต่ละองค์กรมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างมากมาย
1

มหาศาล และเป็นรูปแบบไม่มโี ครงสร้าง (Unstructured) ทั้งรูปแบบข้อความต่าง ๆ ยังเปลี่ยนไปจาก
เดิม จากรูปแบบข้อความ (Text) เป็นรูปแบบไฟล์ Media มากขึ้น ซึ่งเมื่อนาข้อมูลปริมาณมากๆ
เหล่านั้น มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ การประมวลผล และแสดงผล สกัดเอาคุณค่าออกมาจาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย เทคนิค หรือเทคโนโลยีในการกลั่นกรองซึ่งเกินขอบเขตหรือขีดจากัดของการ
จัดการข้อมูลแบบเดิม ๆ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารองค์กร ดังนัน้ Big Data
จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย Big Data จะมีคุณลักษณะที่สาคัญ (ตัวย่อ 5V) คือ Volume, Velocity ,Variety, Veracity และ
Value แต่ส่วนใหญ่จะใช้คุณลักษณะแค่ 3V คือ Volume, Velocity ,Variety
- Volume: คือ ขนาดของข้อมูล เป็นข้อมูลมหาศาล ขนาดใหญ่ (data storage) จะต้องอยู่ใน
ระดับ Terabytes (เท่ากับ ๑,๐๒๔ Gigabyte) ขึน้ ไป ถัดขึน้ ไปก็เป็น Petabyte (เท่ากับ ๑,๐๒๔
Terabyte) และ Exabyte (เท่ากับ ๑,๐๒๔ Petabyte)
- Velocity: คือ ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วโดยมักเป็นข้อมูลแบบ Real –
time เช่น ข้อมูลจาก Social Media ข้อมูลการทาธุรกรรมการทาง เงิน จะทาให้เราได้รับรู้
ข้อมูลในมิติต่างๆ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
- Variety: คือ ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็นรูปแบบมีโครงสร้าง (จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูล) ไม่มีโครงสร้าง (เช่น ไฟล์รูปภาพ วิดโี อ เป็นต้น) หรือกึ่งโครงสร้าง
- Veracity: คือ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
- Value : คือ ข้อมูลที่สามารถนามาใช้งานได้จริง
ตัวอย่างข้อมูล Big Data
•
ข้อมูลเครือข่ายสังคม (Social Networks)
•
ข้อมูลการบริการทางเว็บ (Web Server Log)
•
ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจตราการจราจร (Traffic Flow Sensors)
•
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite Imagery)
•
ข้อมูลด้านการกระจายเสียง (Broadcast Audio Streams)
•
ข้อมูลธุรกรรมทางธนาคาร(Banking Transaction)
•
ข้อมูลด้านการตลาดการเงิน (Financial Market Data)
•
ข้อมูลการสื่อสารจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Telemetry from Automobiles)
Big Data จะเป็นประโยชน์ตอ่ การใช้งานหลายประการ เช่น การใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ค้นคว้า วิจัย เอกสาร เครือข่ายทางสังคม หรือข้อมูลเฉพาะต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลังต่างๆ เป็นต้น
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ซึ่ง Big Data นีเ้ หมาะสาหรับการนามาวิเคราะห์ข้อมูลดิบ หรือข้อมูลกึ่งโครงสร้างต่างๆ นาไปใช้ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาการแก้ไขหรือหาวิธีการจัดการให้ธุรกิจเป็นไป
ตามที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจทาให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคนิคที่
สามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้งา่ ยยิ่งขึน้
และทางด้านการเงินที่สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่ายไอทีได้ด้วย จะเห็นได้ว่าข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาล เมื่อนา
เอาแนวคิดBig Data มาวิเคราะห์ประมวลผล จะก่อเกิดประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรและผู้รับบริการ
โดย Big Data มีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนมีอยู่ 2 ประการใหญ่ คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทา ให้เห็นความรูท้ ี่ซ่อนอยู่ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศจากเครื่องมือ
ตรวจวัดจานวนมาก ทั้งดาวเทียม เรดาร์ทุ่นในมหาสมุทร ทาให้สามารถพยากรณ์อากาศได้อย่าง
แม่นยา
2. สามารถทราบพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริง ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ
ที่เหมาะสมตามความต้องการของผูใ้ ช้ ทาให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการ
อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เทคโนโลยี เทคนิค และ เครื่องมือ ที่ประสิทธิภาพ เหมาะสม มา
วิเคราะห์ข้อมูล ก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์ธุรกิจทิศทางขององค์กรได้ดี ซึง่ ปัจจุบันนีม้ ีเครื่องมือที่
ได้รับความนิยมเข้ามามีสว่ นช่วยในการจัดการก็คือ Hadoop ที่ถูกพัฒนามาจาก Open Source
Technology สามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และนาไปประมวลผลได้ แต่การวิเคราะห์ Big Data นั้นเป็น
เพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลดิบแบบย่อยเท่านั้น หากต้องการข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้นไปอีกก็ต้องเพิ่ม
ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ Analytics (Big Data + Analytics = Values) ที่จะทาให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมาก
ขึน้ ไปอีกด้วย ซึ่ง Big Data Analytics สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ 4 ประเภท Descriptive Analytics
Diagnostic Analytics Predictive Analytics and Prescriptive Analytics
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Big Data สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. Storage คือ การจัดเก็บข้อมูล จะเกี่ยวข้องกับ Volume และ Variety เทคโนโลยีที่นยิ ม
ได้แก่ Hadoop
2. Processing คือ การประมวลผล จะเกี่ยวข้องกับ Volume และ Velocity จะมีการ
ประมวลผล 2 แบบ คือ แบบ Batch Processing และ แบบ Streaming Processing
เทคโนโลยีที่นยิ ม คือ Apache Spark
3. Analytic คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยเทคนิคในการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย Data
mining, Predictive analytic, Text analytic, Video analytic, Social media analytic,
Sentiment analytic, Location analytic, Machine Learning.
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ภาพรวมของ Big Data Ecosystem

 แนะนา โปรแกรม R กับ Data mining
R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งทีน่ ิยมใช้สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ, คณิตศาสตร์
การประมวลผลต่างๆ และ การแสดงผลทางด้านกราฟฟิก ภาษา R ถูกพัฒนาในปี 1993 โดย Ross
lhaka and Robert Gentleman ภาษา R ถูกสร้างอยู่บนพืน้ ฐานของภาษา S ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงาน
สถิติ เป็นโปรแกรมประเภท Opensource และ Free software โปรแกรมถูกออกแบบมาให้มคี วาม
ยืดหยุ่นต่อการใช้สูตรต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น การคานวณอาร์เรย์ เมทริกซ์ และ การประมวลผล
ทางสถิติเช่น linear, non-linear modeling, classification, time-serie analysis, clustering เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะนาไปใช้ร่วมกับภาษาอื่นเช่น ภาษา Python เพราะ R มีฟังกชัน่ ทางสถิติที่
ใช้ชว่ ยในการประมวลผลข้อมลมหึมา (big data) ได้โดยงาย นอกจากนีย้ ังสามารถทางานกับ
แหล่งข้อมูล (Data sources) ที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวปัจจุบันภาษา R จึงถูกนามาใช้เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Data mining และ Machine learning
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R ประกอบด้วยชุดเครื่องมือการทางานต่างๆ ต่อไปนี้
- การจัดการข้อมูล และ จัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ
- มี operator สาหรับการคานวณข้อมูลในรูปแบบของ array และ matric
- สามารถทางานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย
- ส่วนการแสดงข้อมูล เพื่อให้งา่ ยต่อการวิเคราะห์
- สามารถพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ทาให้มคี วามยึดหยุ่นสูง
- สามารถสร้างส่วนขยายด้วยการสร้าง package
- สามารถพัฒนาด้วยภาษา C ได้
 การติดตั้งโปรแกรม R ผู้ใช้สามารถเข้าไปดาวน์โหลด 2 โปรแกรมเว็บไซต์ดังนี้
1. ติดตัง้ โปรแกรม R เวอร์ชั่น 3.3.2 หรือใหม่กว่า สามารถ download ได้ที่ https://cran.rproject.org/bin/windows/base/
2. ติดตัง้ โปรแกรม R studio 0.99.902 สามารถ download ได้ที่
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ R studio มากกว่าใช้งาน R ผ่าน R console เนื่องจากมีเครื่องมือที่สะดวก
ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย เราสามารถนาชุดคาสั่งเดิมๆที่เก็บไว้มาเรียกใช้งานได้ใหม่อกี หลายๆครั้ง โดย
ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หรือเรียกคาสั่งใหม่ทีละคาสั่ง เมื่อทาการติดตั้ง R studio เสร็จจะได้หน้าจอดังนี้
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R Console
Working
Directory

จากประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้
- R Console: ใช้ในการเขียนคาสั่งต่างๆของภาษา R โดยเรียกผ่าน command panel หรือเรียก R
command เช่น พิมพ์ 3+2 ผลลัพธ์ที่ได้ [1]5 โดยตัวแปรในภาษา R ตัวพิมพ์ใหญ่เล็กถือว่ามีความ
แตกต่างกัน เราสามารถตรวจสอบ version ของ R ที่ใช้งานอยู่ด้วยคาสั่ง version จะได้ผลลัพธ์ดัง
ภาพด้านล่าง
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- Working Directory: เป็นส่วนที่ใช้ในการกาหนดโฟล์เดอร์เพื่อ saveค่า หรือ คาสั่ง ต่างๆ โดย
สามารถตรวจสอบว่าขณะนี้กาลังทางานอยู่บนโฟลเดอร์ใดได้โดยใช้คาสั่ง getwd() ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์
โฟล์เดร์ที่ถูกใช้งานอยู่ปัจจุบัน
- Environment: จะเป็นส่วนในการ import dataset จากไฟล์นามสกุลชนิดต่างๆ เช่น CSV, Excel,
SPSS, SAS นอกจากนี้ยังทาการ save สภาวะแวดล้อมของคาสั่งที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อทาการ
เรียกไฟล์เดิมขึ้นมาใช้ ก็จะทาการดึงสภาวะแวดล้อมเดิมขึ้นมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
การเขียนคาสั่งต่างๆเพื่อให้ R ทางานนั้นจะสามารถเรียกผ่าน command panel หรือจะเขียนใน
รูปแบบ Script ก็ได้ โดยการเขียนคาสั่งบน command panel นั้นจะไม่สามารถบันทึกค่าไว้ได้ เมื่อปิด
โปรแกรม ดังนัน้ เมื่อมีการใช้คาสั่งจานวนมากๆ ในการทางานจึงต้องมีการเขียนในรูปแบบ script ซึ่งจะ
ทาให้เรา save ไฟล์ไว้ในรูปแบบ file.r ที่สามารถนากลับมาแก้ไข หรือ run ใหม่ได้ เราสามารถใช้
เครื่องหมาย # ในการ comment หรือเขียนอธิบายโค๊ด
การเขียน R script สามารถที่จะเลือกเขียนโดยเลือกใช้เครื่องมือ R Script หรือ R Notebook
โดยทาการคลิกเลือกที่สัญลักษณ์
ในบทความนี้จะแนะนาการใช้ R Notebook ในการสร้าง
คาสั่งต่างของภาษา R ก่อนอื่นมารู้จักประเภทข้อมูลของภาษา R ก่อน
เลือกใช้ R Script หรื อ RNotebook
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 การเขียนคาสั่งบน R Notbook
1. ในการเขียนคาสั่งภาษา R บน R Notepad จะอยู่ภายใต้รูปแบบคาสั่ง R Chunk ดังนี้
```{r}
คาสั่งต่างๆ
```
โดยสามารถสร้าง R Chunk ขึน้ มาใหม่โดยเรียกใช้จากปุ่ม Insert a new R Chunk

2. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์จากการการเขียนคาสั่ง สามารถคลิกได้ที่ปุ่ม play
หรือ
crtl+Enter โดยโปรแกรมจะทาการรันผลลัพธ์ของทุกคาสั่งที่อยู่ภายใต้ R Chunk นั้น ดังรูป

3. นอกจากนีเ้ ราสามารถที่จะใช้เมนู Preview แสดงคาสั่ง และ ผลลัพธ์ที่เขียนขึน้ และสามารถ
save file เป็น pdf เก็บไว้ได้
4. ในการจัดเก็บ file ให้ save เป็นนามสกุล R รวมถึงให้ save file environment เก็บคุณสมบัติ
ต่างๆไว้ด้วยก่อนออกจากโปรแกรม เมื่อเรียกไฟล์เดิมกลับมาใช้งานใหม่อกี ครั้ง
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 ประเภทข้อมูลใน R
ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน R คือ เว็กเตอร์(Vector) ซึ่งเป็นข้อมูลมิตเิ ดียว มีขอ้ มูลตัวเดียวหรือหลายตัวก็
ได้ ได้แก่ character, numeric, integer, complex number และ logical (True/False) โดยข้อมูลประเภท
character และ string จะอยู่ในเครื่องหมาย ' ' หรือ " " เช่น เราพิมพ์ >y=c(3,7,9,11) เป็นการสร้าง
vector ที่มคี ่า 4 ตามลาดับคือ 3,7,9,11 ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร y เราสามารถอ้างถึงค่าแต่ละตัวใน vector
โดยอ้างถึงลาดับที่ เช่น y[2] จะมีค่าเท่ากับ 7 เป็นต้น

 Basic Commands and Operations
ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ของ R ก็ใช้สัญลักษณ์พ้ืนฐานเช่นเดียวกับภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
คือ + - * / ^ นอกจากนีจ้ ุดเด่นของ R คือการมีฟังก์ชันให้ใช้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังก์ชันที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น mean(), max(), min(), average()}, sqrt(), var(), summary(), plot()
เป็นต้น ดังตัวอย่าง
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นอกจากนีเ้ รายังสามารถสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้งานเฉพาะของเราเองได้
ซึ่งมีลักษณะการทางาน
เหมือนกับการเรียกใช้ฟังก์ชันในภาษา C เช่น function การนับจานวน 1 ถึง n

คำสัง่

ผลลัพธ์

 Control Flow Statements
คาสั่งควบคุมการทางานของโปรแกรมเมื่อมีการใช้คาสั่งหรือเงื่อนไขจานวนมากจะทาได้โดยอาศัย
control flow ดังนี้
- การใช้คาสั่ง IF-Else ในการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการดาเนินการ

- การใช้คาสั่ง For looping ในการดาเนินการแบบวนลูปหรือทาซ้าเป็นรอบๆจนกว่าจะครบตาม
เงื่อนไข

10

- การใช้ While looping ในการดาเนินการวนลูป

 Basic Manipulation
ในกรณีที่เรามี Data Set แล้วเราต้องการนามาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม R เราสามารถทาได้
ดังนี้ ในที่น้ีจะขอใช้ตัวอย่าง Dataset ที่ตดิ มากับ package เช่น package nutshell เป็นชุดข้อมูล
ประกอบหนังสือ R in Nutshell dataset สามารถทาได้ขนั้ ตอนต่อไปนี้
1. ให้ทาการเปิด R notebook ขึน้ มาใหม่ ให้ทาการพิมพ์คาสั่ง data() เพื่อเรียกดูข้อมูลที่ load อยู่
ใน working space ได้
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2. ในการเรียกใช้ package เราจะต้องทาการติดตัง้ package และใช้เรียก library ขึน้ มาก่อน ใน
ตัวอย่างจะเรียกใช้ package ชื่อว่า nutshell และ ใช้ dataset ชื่อ births2006.smpl สามารถ
เขียนตามคาสั่งดังนี้ โดยคาสั่ง str() เป็นการเรียกดูโครงสร้างของข้อมูล และข้อมูลใน
dataset

12

 การ Save/การ Exporting Data
สามารถการเขียนข้อมูลลงบนไฟล์ประเภท .txt และ .csv ได้ดว้ ยคาสั่งดังนี้

 การ Load/การ Importing Data
การนาข้อมูลเข้ามาคานวณใน working space นั้นทาได้สาหรับไฟล์หลายชนิด ในที่น้ยี กตัวอย่าง
การนาเข้าข้อมูลแบบ text file ทั้ง .csv และ .txt ได้ดว้ ยคาสั่ง read.table/read.csv ดังนี้
-Import .csv file สามารถเรียกใช้คาสั่งดังนี้

- Import .txt file สามารถเรียกใช้คาสั่งดังนี้

 การสร้าง Data Frame
Data Frame ไว้สาหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง table ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ vector โดยประกอบด้วย row และ column โดยที่แต่ละcoulmn จะเป็นตัวแปรตัวต่างๆซึ่งมี
ชนิดเดียวกัน และทุกๆ column จะมีจานวนแถวหรือ observation เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ต้องการสร้าง
ข้อมูลดังในตัวอย่าง
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สร้าง data frame ชื่อ ex_df สาหรับเก็บข้อมูล 5 columns 6 rows ดังนี้

- กรณีที่เราเรียกใช้ Dataset ที่มอี ยู่ จะต้องทาการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปตาราง tbl_df ซึ่งเป็น
โครงสร้างข้อมูลแบบ data.frame ก่อน ในทีน่ จี้ ะยกตัวอย่างการใช้ขอ้ มูล ใน package dplyr
1. เริ่มต้นให้ทาการติดตั้ง และ เรียกใช้ library ของ dplyr ดังนี้
```{r}
if(!require("dplyr"))
{install.packages("dplyr")
library("dplyr")
}
###require(dplyr data)
data(package ="dplyr")
```

3. ทาการแปลง ข้อมูลให้อยู่ในรูป tbl_df ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ data.frame ที่ใช้กับ dplyr
ด้วยคาสั่ง
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4. เมื่อสร้างเสร็จสามารถเรียนดูข้อมูลด้วยคาสั่ง mydata หรือ mydata.tbl

 การเลือกดูข้อมูล และการกรองข้อมูล
การเลือกดูข้อมูลบางส่วนที่สนใจในภาษา R สามารถใช้คาสั่ง filter() นอกจากนีย้ ังสามารถใช้
คาสั่ง select, distinct คล้ายคลึงกับภาษา sql ในการเลือกดูข้อมูลได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
ต้องการเลือกดูข้อมูลเฉพาะเพศชาย เราสามารถใช้คาสั่ง filter ในการเลือกดูข้อมูลได้ดังนี้
```{r}
filter(mydata.tbl, SEX == "M")
```
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- ตัวอย่างการใช้คาสั่ง select() ในการเลือกดูค่าข้อมูลของ 2 คอลัมน์ DOB_MM และ DBWT
จากตาราง mydata

จะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรม R สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยมี
ความยืดหยุ่นต่อฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และ สถิติ และ การโปรแกรมไปในตัว เหมาะสาหรับผูท้ ี่
ทางานวิจัยทางด้าน Datamining, Textmining และ Machine learning เป็นอย่างดี
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