
สถติ ิกับ Machine Learning ความเหมือนท่ีแตกต่าง  

โดย ณฐัรัฐ องัศธุรารักษ์  

ในปี 2011 คอมพิวเตอร์ Watson ของ IBM ชนะการแขง่ตอบปัญหากบัแชมป์ของรายการ Jeopardy ท่ีเป็น

มนษุย์ ตอ่มาในปี 2016 AlphaGo ของ DeepMind Technologies สามารถเอาชนะแชมป์เกม Go หลายคน 

แสดงให้เห็นถงึศกัยภาพของ AI และ Machine Learning ในการเรียนรู้และตดัสินใจที่เทียบเท่า หรืออาจดีกว่า

มนษุย์ ซึง่แน่นอนว่า การเรียนรู้และตดัสินใจดงักลา่ว จะไม่ได้ถกูจ ากดัไว้เพียงโลกของเกม แตจ่ะสามารถ

น ามาใช้ช่วยในการตดัสินใจแทนคน ทัง้การท างาน การวางแผน การแก้ปัญหาในชีวิตจริงในท่ีสดุ 

จริงๆ แล้วค าวา่ AI และ Machine Learning มกัจะถกูใช้แทนกนัเสมอๆ แตจ่ริงๆแล้ว AI มีความหมายกว้าง

กวา่ Machine Learning ซึง่เป็นเพียงหวัข้อหนึง่ภายใต้ AI เนือ่งจากการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรเป็นองค์ประกอบ

หนึง่ของการพฒันาไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท่ีแท้จริง และถงึแม้ว่า Machine Learning จะฟังดเูป็นนวตักรรม

ใหม่ที่เพ่ิงจะมีการพฒันาในช่วงไม่ก่ีปีที่ผา่นมา แตท่ี่จริงแล้ว Arthur Samuel ผู้ เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 

และปัญญาประดิษฐ์ มีการพดูถงึ Machine Learning มาตัง้แตปี่ 1959  

โดยปกติแล้ว โปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้ก าหนดให้คอมพิวเตอร์ท างานอตัโนมัติตามโปรแกรมที่เขียน แตส่ าหรับ 

Machine Learning คอมพิวเตอร์จะสร้างโปรแกรมทีต่รงกบัข้อมลูที่ป้อนให้นัน้ขึน้มาเอง แล้วคอมพิวเตอร์จึง

น าโปรแกรมทีส่ร้างขึน้มานัน้ไปใช้ในการหาค าตอบตอ่ไปดงัท่ีแสดงในแผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่ 1: การเปรียบเทียบระหวา่ง Traditional Programming กบั Machine Learning 



ทัง้ Machine Learning และ วิชาสถิติ ตา่งมีเปา้หมายเดียวกนั คือ “การเรียนรู้จากข้อมลู” (Learning from 

data) โดยที่ Machine Learning จะใช้เทคนิคทางสถิติ (Statistics) ในการสร้างความสามารถให้คอมพิวเตอร์

เกิดการ “เรียนรู้” จากข้อมลูโดยปราศจากการสร้างโปรแกรมให้แต่ต้น (without being explicitly 

programmed) 

ประเภทของ Machine Learning สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆคือ 1. Supervised learning ซึง่เป็น

การสอนคอมพิวเตอร์จากข้อมลูตวัอยา่ง และ ผลลพัธ์ที่เราก าหนด (Label) เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถตอบ

ผลลพัธ์ของข้อมลูชดุใหม่จากตวัอยา่งท่ีให้ไป 2. Unsupervised learning ซึง่เป็นการให้ข้อมลูไปจดัการโดย 

เราไม่ได้สอนผลลพัธ์แกค่อมพิวเตอร์ (ไม่มี Label หรือกฎที่ตายตวั) และ 3. Reinforcement learning ซึง่เป็น 

ชุดค าสัง่ (Algorithm) ท่ีช่วยให้ AI ตดัสินใจตรงกบัเป้าหมาย ที่เราตัง้เอาไว้ โดยการใช้รางวลัหรือแรงจงูใจมา

ช่วย ซึง่แนวคิดจ านวนมากที่ Machine Learning ใช้จะมีพืน้ฐานจากเทคนิคทางสถิติ เช่น Curve fitting โดย

ศาสตราจารย์ Robert Tibshirani จากมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด พดูถงึ Machine Learning วา่เป็น “glorified 

statistics” 

ดงันัน้ ค าถามส าคญัคือ Machine Learning แท้จริงแล้วมีความแตกตา่งกนัจาก สถิติ (Statistics) หรือไม่ 

อยา่งไร  จริงๆ แล้วทัง้สองสิ่งนีมี้ความเช่ือมโยงกนัค่อนข้างมาก และมีกลไกภายใต้การท างานที่คล้ายคลงึกนั 

แตส่ิ่งที่ต่างกนัคือ วตัถปุระสงค์ การน าไปใช้งาน การประยกุต์ใช้และข้อควรระวงัตา่งๆ 

ประเด็นทีส่ าคญัท่ีสดุคอื ความแตกตา่งกนัในเร่ืองวตัถปุระสงค์ของ Machine Learning กบั สถิติ ซึง่ Machine 

Learning นัน้ ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือให้การพยากรณ์หรือค าท านายจากข้อมลูมีความแม่นย าสงูสดุ (Best 

possible accuracy) โดยไม่มีการตัง้สมมติฐานเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ซึง่เราเพียงแค่ปอ้น

ข้อมลูจ านวนมากเข้าไป ชดุค าสัง่คอมพิวเตอร์กจ็ะประมวลผล และหารูปแบบของข้อมลูซึง่เราสามารถน าไปใช้

พยากรณ์ตวัแปรต่อไป โดยไม่สนใจการอธิบายความสมัพนัธ์ตา่งๆระหวา่งตวัแปร ยกตวัอย่างเช่น ในกรณีการ

คิดเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ อาจจะมีการติดตัง้แอปพลิเคชัน่บนมือถอืของผู้ขบัขี่ ซึง่จะเก็บข้อมลูตวัแปรตา่งๆที่ได้

จากเซ็นเซอร์ของมือถือโดยอตัโนมัติ ก่อนน าไปสร้างและปรับแบบจ าลองท่ีจะคิดค านวณราคาเบีย้ประกนั โดย

ไม่ได้พิจารณาถึงเหตผุลหรือความสมัพนัธ์ของอตัราการเคลมกบัคา่ตวัแปรท่ีเก็บข้อมลูโดยโทรศพัท์ 

ในสว่นของแบบจ าลองทางสถิติ ท่ีถงึแม้จะสามารถท าการพยากรณ์ หรือให้ค าท านายโดยอาศยัข้อมลู

เชน่เดียวกบั Machine Learning แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว แบบจ าลองทางสถิติถกูออกแบบมาเพื่ออนมุาน หรือ



อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปลเป็นหลกั โดยนกัสถิติจ าเป็นต้องเข้าใจมิติตา่งๆของข้อมลู ทัง้วิธีการเก็บ

ข้อมลู คณุสมบติัทางสถิติของข้อมลู การกระจายตวัของกลุม่ตวัอยา่ง ฯลฯ เพ่ือให้มีความเข้าใจความสมัพนัธ์

ของตวัแปรแบบจ าลอง ในขณะท่ีความแม่นย าไม่ถือเป็นประเด็นส าคญัท่ีสดุของแบบจ าลองทางสถิติ โดยจาก

ตวัอยา่งเร่ืองการคิดเบีย้ประกนัรถยนต์ที่ให้ไปข้างต้น แบบจ าลองทางสถิติ จะต้องมีการก าหนดสมมติฐานของ

แตล่ะตวัแปร ที่จะน ามาใช้ในการอนมุานความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มในการเคลมประกนัไว้อยา่งชดัเจนตัง้แตต้่น 

กอ่นท่ีจะท าการเก็บข้อมลูและทดสอบแบบจ าลองดงักลา่ว 

นอกจากนี ้อีกประเด็นหนึง่คือ ความแตกต่างกนัระหว่าง การพยากรณ์ ซึง่เป็นการมองไปข้างหน้า (Forward 

looking) และการอธิบาย (Rearward looking) ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ซึง่แนน่อนวา่ Machine 

Learning ซึง่มีการปรับแบบจ าลองตามข้อมลูท่ีเข้ามาใหม่ตลอดเวลา เป็นการเน้นการมองไปข้างหน้า ในขณะ

ท่ีแบบจ าลองทางสถิติ เป็นการศึกษาข้อมลูและความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในอดีต เพ่ืออธิบายรูปแบบ

ความสมัพันธ์ของข้อมลูในช่วงที่มีการเก็บรวบรวมซึง่เป็นการเน้นการอธิบายสิ่งที่ได้เกิดขึน้ เช่น จากตวัอยา่ง

เดมิเร่ืองการคิดเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ ท่ีแบบจ าลองจาก Machine Learning จะมีการปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากการเก็บข้อมลูเพ่ิมเติมจากผู้ขบัขี่รายใหม่ๆท่ีเข้าใช้งานระบบ ซึ่งตา่งจาก

การศึกษาทางสถติิท่ีจะสร้างแบบจ าลองความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการขบัขี่กบัการเคลมประกนัจากกลุม่

ตวัอยา่งท่ีเก็บข้อมลูมาแล้วเป็นหลกั 

ความแตกตา่งอีกด้านคือความต้องการด้านข้อมลู ซึง่ Machine Learning มักจะต้องใช้ข้อมลูจ านวนมากใน

การศึกษา เพ่ือให้ได้แบบจ าลองท่ีสามารถท างานและท าการพยากรณ์ได้ดี (ถงึแม้จะมีข้อยกเว้นในบางกรณี) 

เพราะการใช้ Machine Learning มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการ Overfitting แบบจ าลอง และข้อมลูจ านวนน้อย

อาจจะมี Outliers คิดเป็นสดัสว่นท่ีมาก สง่ผลให้ความแม่นย าของแบบจ าลองลดลง จึงมกัจะต้องใช้กลุม่

ตวัอยา่งจ านวนหลกัหม่ืน จนถงึหลกัล้าน การประยกุต์ใช้จึงเหมาะส าหรับอตุสาหกรรมท่ีมีการจดัเก็บข้อมลู

จ านวนมากอยู่แล้ว เช่น ธนาคาร หรือข้อมลูที่เก็บได้จากอปุกรณ์ที่เก็บข้อมลูโดยอตัโนมติั ซึง่ตา่งจาก การ

วิเคราะห์ทางสถิติโดยทัว่ไปที่มกัจะสามารถท าการอนมุาน และพยากรณ์ ได้ค่อนข้างดีโดยใช้ข้อมลูท่ีมีกลุม่

ตวัอยา่งหลกัสิบ หรือหลกัร้อย ดงัเช่น การออกแบบส ารวจข้อมลูเพ่ือศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เป็นการเฉพาะ โดย

ท่ีการเพ่ิมจ านวนกลุม่ตวัอย่างไม่ได้สง่ผลมากนกัตอ่คณุภาพของแบบจ าลอง เน่ืองจาก สมมติฐานตา่งๆที่ถกู

ก าหนดมาในแบบจ าลองทางสถิติจะถกูใช้เป็นข้อมลูที่สามารถน ามาเติมเต็มช่องวา่งในการวิเคราะห์ดงักลา่ว 



ดงันัน้ อาจกลา่วได้วา่แบบจ าลองทางสถิติทัว่ไปจะได้เปรียบกว่า Machine Learning ในกรณีที่ไม่มีข้อมลู

จ านวนมาก  

ในท านองเดียวกนักบัจ านวนตวัอย่าง หรือข้อมลู ในกรณีท่ีจ านวนตวัแปรต้น (Predictor variables) มีจ านวน

มาก ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) และมีลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีไม่เป็นสมการเชิงเส้น 

(Nonlinear) การใช้ Machine Learning อาจจะมีประสิทธิภาพมากกวา่แบบจ าลองสถิติแบบดัง้เดิม ดงันัน้ 

หากเราต้องการความแม่นย าในการพยากรณ์ข้อมลูต่างๆ และ มีกลุม่ตวัอยา่ง หรือตวัแปรจ านวนมากใน

แบบจ าลอง การใช้ Machine Learning จะมีประสิทธิภาพที่สดุ อย่างในการสร้างระบบ Image recognition 

และ Computer vision ซึง่ต้องใช้ข้อมลูรูปภาพในรูปแบบดิจิตลัจ านวนมากเพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้

ได้ ในทางกลบักนั หากสิ่งท่ีเราต้องการคือการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร และจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง

คอ่นข้างจ ากดั การใช้แบบจ าลองทางสถิติทัว่ไปอาจมีความเหมาะสมมากกวา่  

สดุท้ายนี ้ต้นทนุที่ลดลงอยา่งตอ่เนื่องของพลงัประมวลผลของคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการเก็บข้อมลู

ปริมาณมหาศาล (Big data) จากทัง้ราคาท่ีลดลงของเทคโนโลยี การเช่ือมโยง IoT และ Platform คอมพิวเตอร์

แบบ On-demand ตา่งๆ อย่าง AWS Cloud หรือ Google Cloud เปิดโอกาสให้การเข้าถงึ Machine Learning 

เป็นไปได้ง่ายย่ิงขึน้ จากการประหยดัการลงทนุทัง้ด้าน Hardware และ Software อย่างไรก็ตาม การ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีนี ้ยงัต้องอาศยัการวางแผนระยะยาว โดยเฉพาะในด้านแนวทางการเก็บข้อมลู ความ

เข้าใจในการท างาน และข้อจ ากดัของ Machine Learning รวมถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ซึง่มีพืน้ฐานมา

จากวิชาสถิติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการน าไปใช้งาน 


