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บทท่ี 3 

ส่วนการจดัการขอ้มูล 

(Data Management) 
 

ขอ้มูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การตดัสินใจ แก้ไข

ปัญหาของผู ้ตัดสินใจ ซ่ึงผู ้ตัดสินใจท่ีมีความสามารถในการคัดเลือก และจัดการ ข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะสามารถน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ก็จะสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ แต่ถา้ผูต้ดัสินใจไม่สามารถจดัการกบัขอ้มูล ไดต้ามท่ีตนตอ้งการ ก็จะส่งผลให้การตดัสินใจ

แก้ไขปัญหานั้นขาดความถูกตอ้ง อาจเกิด ผลเสียได ้ดงันั้น ระบบสนับสนุนการตดัสินใจจึงจ าเป็นตอ้งมี

ส่วนการจดัการขอ้มูลเป็น องคป์ระกอบ เพื่อจดัการกบัขอ้มูล สารสนเทศ และองคค์วามรู้เหล่านั้นให้มีความ

ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อผูต้ดัสินใจใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

เน้ือหาในบทท่ี 3 น้ี จะกล่าวถึงส่วนการจดัการกบัขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ดว้ยการ

สร้างความเขา้ใจในค าวา่ ‘‘ขอ้มูล สารสนเทศ และองคค์วามรู้” ก่อน เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบส าคญัของระบบ 

จากนั้นจะกล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการจดัการกับข้อมูลนั่นก็คือ “ฐานข้อมูล” และ “ระบบจดัการ

ฐานขอ้มูล” สุดทา้ยจะกล่าวถึงเทคโนโลยฐีานขอ้มูลท่ีปัจจุบนันิยมน ามาใชใ้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ

เป็นอย่างมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากตอ้งการให้ระบบสนับสนุนการตดัสินใจสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาทาง

เลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุดนัน่เอง โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
 

3.1  ขอ้มูล สารสนเทศ และองคค์วามรู้ (Data, Information, Knowledge) 

3.2  แหล่งขอ้มูล (Data Source) 

3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

3.4  ฐานขอ้มูล (Database) 

3.5  ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System: DBMS) 

3.6  ชนิดของฐานขอ้มูล 

3.7  เทคโนโลยฐีานขอ้มูล (Database Technology) 

3.8  การแสดงผลขอ้มูลในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
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3.1 ข้อมูล สารสนเทศ แล:องค์ความรู้ (Data, Information, Knowledge) 

ขอ้มูลท่ีใช้ส าหรับระบบสนับสนุนการตดัสินใจสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ข้อมูล 

สารสนเทศ และ องคค์วามรู้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ข้อมูล (Data) 

ข้อมูล คือ ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นคน สัตวส่ิ์งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ียงัไม่ผา่น

การประมวลผล ขอ้มูลอาจอยูใ่นรูปของตวัเลข ตวัอกัษร หรือขอ้ความ นอกจากน้ีขอ้มูลยงัอาจอยูใ่นลกัษณะ

ของภาพและเสียง เช่น เทป บนัทึกการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เน่ืองจากขอ้มูลเป็นส่วนประกอบส าคญั

ของระบบสารสนเทศรวมทั้งระบบ สนบัสนุนการตดัสินใจ ขอ้มูลจึงตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 

สมบูรณ์ และน่าเช่ือถือ 

3.1.2 สารสนเทศ (Information) 

สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผล และจดัการให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และสามารถ

น าไปใช้งานได้ ตามท่ีตอ้งการได้ เช่น รายงานยอดขายประจ าไตรมาสท่ี 2 ของปี ท่ีตอ้งประมวลผลจาก

ยอดขายของพนักงานแต่ละคน ในแต่ละเดือน เป็นตน้ ส าหรับค าว่า “สารสนเทศ '’ และ “สารนิเทศ” มี

ความหมายเหมือนกัน แต่น าไปใช้ในสาขาวิชา ท่ีแตกต่างกัน โดยค าว่า “สารสนเทศ” ใช้ในสาขาวิชา

ทางดา้นวทิยาศาสตร์ ส่วนค าวา่ “สารนิเทศ” ใชใ้นสาขาวชิา บรรณารักษศาสตร์และสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลและสารสนเทศ 

3.1.3 องค์ความรู้ (Knowledge) 

องค์ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีถูกคดัเลือกเพี่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามตอ้งการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ องคค์วามรู้ตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการเลือกสารสนเทศมาใชใ้นการ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูท่ี้มีสารสนเทศเหมือนกนัอาจมีความสามารถในการน าสารสนเทศมาใช ้
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ในการแก้ไขปัญหาได้แตกต่างกนั ท าให้ ได้ผลลพัธ์ท่ีต่างกนัด้วย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ การฝึกฝน 

และมุมมองในการเลือกสารสนเทศไปใชง้าน 

โดยขั้นตอนการประมวลผลเพื่อเปล่ียนแปลงใหข้อ้มูลกลายเป็นองคค์วามรู้ คือ การประมวลผลและ

จดัการเรียบ เรียงขอ้มูล ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากขั้นตอนน้ี คือ สารสนเทศซ่ึงอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้และเม่ือผูใ้ช้ ตอ้งการแกไ้ขปัญหา ก็จะท าการคดัเลือกสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการ

แกไ้ขปัญหา ซ่ึงผูใ้ชแ้ต่ละคนอาจมีวิธีการ คดัเลือกสารสนเทศส าหรับแกไ้ขปัญหาไดแ้ตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั

ประสบการณ์และการฝึกฝน โดยสารสนเทศท่ีถูกคดัเลือก จะเรียกว่าองค์ความรู้ เพื่อน าไปใชแ้กไ้ขปัญหา

ต่างๆ ต่อไป ดงัรูปท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แสดงกระบวนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นองคค์วามรู้ 

3.2 แหล่งข้อมูล  (Data  Source) 

ขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นระบบสนบัสนุนการดดัสินใจหรือแมแ้ต่ขอ้มูลท่ีใชใ้นระบบสารสนเทศชนิดอ่ืน 

ลว้นตอ้งท าการ เก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ระบบไตรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น สมบูรณ์ 

สามารถน าไปประมวลผลเป็น สารสนเทศ และองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดย

แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สถานท่ี บุคคล ห้องสมุด นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ บทความ 

ผลการวิจยั หรือแมก้ระทัง่ฐานขอ้มูลอ่ืน ฯลฯ ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร ดงันั้น จึงได้มีการจดักลุ่ม

แหล่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

3.2.1 แหล่งข้อมูลภายในองค์กร (Internal Data Source) 
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แหล่งข้อมูลภายไนองค์กร คือแหล่งข้อมูลทั้ งหมดภายในองค์กร เช่น แผนกต่างๆ ผู ้บริหาร 

เจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญการ หวัหน้างาน สินคา้และบริการ เคร่ืองจกัร พนกังาน หรือขั้นตอนการท างาน เป็นตน้ 

ส าหรับขอ้มูลท่ีไตจ้ากแหล่งขอ้มูล ภายใน ยกตวัอยา่งเซ่น ขอ้มูลท่ีเกิดจากการด าเนินงานในแต่ละวนั  

ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลสินคา้และบริการ ขอ้มูลของ บริษทั ขอ้มูลคลงัสินคา้ เป็นตน้ โดยขอ้มูลภายในองคก์ร

อาจถูกจัดเก็บไวใ้นฐานข้อมูลเดียวกันหรือไม่ก็ได้ เช่น ข้อมูล เก่ียวกับพนักงานอาจถูกจัดเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูลส่วนกลางของบริษทั ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและการบ ารุงรักษา อาจถูกจดัเก็บไวเ้ฉพาะใน

ฐานขอ้มูลของแผนกซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 

3.2.2 แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร (External Data Source) 

แหล่งขอ้มูลภายนอกองคก์ร คือแหล่งของขอ้มูลทั้งหมดท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร เช่น หน่วยงานรัฐบาล 

เอกชน สถาบนั การเงิน กระทรวงพาณิชย ์สถาบนัวจิยั ห้องสมุด เป็นตน้ ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูล

ภายนอกองค์กร เช่น กฎหมาย พระราชก าหนด ผลการส ารวจจากรัฐบาลหรือสถาบนัอ่ืน ผลการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ ไม่ว่าจะถูก จดัเก็บอยู่ในรูปแบบของหนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุ

เวบ็ไซต ์ฐานขอ้มูล หรือซีดีรอมก็ตาม จะเห็นวา่แหล่ง ขอ้มูลภายนอกองคก์รนั้นสามารถเป็นไดทุ้กแหล่งทัว่

โลก ดงันั้น การท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการจริงๆ นั้นเป็นเร่ืองยาก ซ่ึงอาจจะตอ้งผ่านกระบวนการ

คดัเลือก และกลัน่กรองขอ้มูลเป็นอยา่งดี จึงจะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงประเด็น มากท่ีสุด 
 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลหากมีไม่มากพอก็อาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการดดัสินใจได้ แต่ถึงแมว้่า

แหล่งท่ีมาขอ้มูล จะมีอยูม่ากมายก็ตาม ก็อาจท าให้ขอ้ผิดพลาดในการดดัสินใจได ้เน่ืองจากการในระหว่าง

การรวบรวมขอ้มูลเหล่านั้น มาใชง้านผูด้ดัสินใจไม่ไดมี้การดดัเสือก เรียบเรียง และกลัน่กรองขอ้มูลเหล่านั้น

ให้ตรงประเด็นกบัเร่ืองท่ีผูต้ดัสินใจตอ้ง ตดัสินใจ จึงอาจท าให้เกิดปัญหาข้ึน เช่น ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไม่

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจเลย แต่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ท่ีตอ้งตดัสินใจจริงๆ มีไม่เพียงพอ หรือขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจแต่ตอ้งน ามาเรียบเรียงใหม่ เป็นตน้ จึงส่งผลให้ การตดัสินใจในเร่ืองนั้นเกิด

ขอ้ผดิพลาดไดน้ัน่เอง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ีเรียกวา่ “Garbage In Garbage Out (GIGO)” 

ดงันั้น การท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีดี ถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงประเด็นเพื่อน าเขา้สู่ระบบ

สนบัสนุนการ ตดัสินใจนั้น ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งมีการคดัเลือก เรียบเรียง และ

กลัน่กรองให้ตรงประเด็น ในแต่ละเร่ืองเสียก่อน จึงจะสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ 

ได ้
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3.3.1 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศอ่ืนๆ ทัว่ไป ซ่ึงในการพิจารณาคดัเสือกวิธีการท่ีเหมาะสมตอ้งค านึงถึงเคร่ืองมือท่ีตอ้งใช้ และ

ความเช่ียวชาญของผูท้  าการเก็บรวบรวม ขอ้มูล เพื่อให้องค์กรได้รับขอ้มูลต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตามเป้าหมายและสามารถน าข้อมูลท่ีไดรั้บมาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยการรวบรวมขอ้มูลมี

หลายวธีิ ยกตวัอยา่งเซ่น 

1. การศึกษาเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ(Time study)ซ่ึงต้องรวบรวมข้อมูลโดยการ

สังเกตการณ์ 

2. การส ารวจ(Survey) เซ่น การส ารวจความตอ้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ในหน่วยงาน

ต่างๆ โดย เคร่ืองมือท่ีช่วยในการท าส ารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

3. การสังเกตการณ์(Observation) คือ การเฝ้าดูการท างาน เพื่อรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ในการท างาน

จริงๆ ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน ปัญหาท่ีเกิดระหว่างการปฏิบติังาน โดย

เคร่ืองมือท่ีช่วยส าหรับ การสังเกตการณ์คือ การใชก้ลอ้งวดีิโอ 

4. การสัมภาษณ์(Interview) คือ การสอบถาม พูดคุยกบับุคคลต่างๆ หรือผูเ้ช่ียวชาญเพื่อรวบรวม

ขอ้มูลท่ีตอ้งการ ซ่ึงความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากวิธีการสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลาย

อย่าง เช่น วิธีการสัมภาษณ์ การตั้งค าถามหรือแมก้ระทัง่เวลาในการสัมภาษณ์ เน่ืองจากถา้ท า

การสัมภาษณ์ในขณะท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ก าลงัเร่งรีบ หรือไม่พร้อมอาจไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้น 

และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการสัมภาษณ์คือ บุคคลท่ีท าการสัมภาษณ์ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชช่้วยใน

การสัมภาษณ์ คือ การจดบนัทึก การบนัทึกเทป หรือการบนัทึกวดีิโอเทป 

 

3.3.2 ปัญหาของข้อมูล 

ถึงแมว้า่ทีมงานพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ จะสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลมาไดด้ว้ยวิธีการ

ต่างๆ ท่ีคิดวา่ เพียงพอแลว้ก็ตาม แต่หากในระหวา่งกระบวนการรวบรวมขอ้มูลนั้นก่อนน าเขา้สู่ระบบแลว้ ก็

อาจท าใหเ้กิดปัญหากบัขอ้มูลข้ึนได ้ยกตวัอยา่งเช่น 

1. ข้อมูลไม่มีความถูกต้อง อาจเน่ืองจากความผิดพลาดจากแหล่งขอ้มูล หรือการป้อนขอ้มูลเขา้สู่

ระบบเกิดผิดพลาดแลว้น าเขา้สู่ระบบโดยไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง อาจแกไ้ขไดด้ว้ยการหา
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วธีิการน าเขา้ขอ้มูลท่ี ป้องกนัความผดิพลาดท่ีเกิดจากการป้อนขอ้มูล เช่น การก าหนดขนาดของ

ขอ้มูล เพื่อป้องกนัการป้อนขอ้มูล มากหรือนอ้ยเกินไป เป็นตน้ 

2. ข้อมูลไม่ทันต่อการใช้งาน อาจมีสาเหตุมาจากในกระบวนการรวบรวมขอ้มูลหรือคน้หาขอ้มูลมี

ความล่าช้า อาจแก้ไขได้ด้วยการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลขอ้มูล หรือใช้

เทคโนโลยใีหม่ๆ ในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล แต่วิธีการน้ีอาจสร้างความลงัเลต่อผูบ้ริหารในการ

อนุมติั เน่ืองจากตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง และอาจตอ้งเปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างาน

บางอยา่ง 

3. ข้อมูลที่ได้ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อาจมีสาเหตุมาจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้นไม่ไดรั้บ

การคดัเลือก เอาเฉพาะขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการใชง้าน ท าให้ระบบตอ้งใชแ้บบจ าลองท่ี

ซับช้อนจึงท าให้ผลลพัธ์ ท่ีได้ไม่เหมะสมหรือไม่สามารถอ่านค่าได้หรืออ่านค่าได้ยาก อาจ

แก้ไขได้ด้วยการน าเทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Warehouse) เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจ หรืออาจพฒันาระบบเพื่อปรับปรุงขอ้มูลเหล่านั้น ก่อนน าเขา้สู่ระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจ หรืออาจสร้างแบบจ าลองเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้น 

4. ข้อมูลที่ต้องการไม่มีอยู่ในระบบ อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากไม่เคยมีใครเก็บขอ้มูลเหล่านั้นไว ้

หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้นั้นไม่เคยมีมาก่อนเลยในองค์กร อาจแกไ้ขไดด้ว้ยการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการขอ้มูลในอนาคต ใชเ้ทคโนโลยคีลงัขอ้มูล หรือสร้างขอ้มูลเหล่านั้นข้ึนมาใหม่ 

 

จะเห็นว่าถึงแม้จะสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลมาได้แล้ว แต่ขอ้มูลเหล่านั้นก็ตอ้งการการจดัการ 

กลัน่กรอง หรือคดัเลือก ให้เป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม มีประโยชน์ สามารถน าไปใช้งานได้ทนัที ฯลฯ ดงันั้น

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจึงตอ้งมี องคป์ระกอบคือ ‘'ระบบจดัการขอ้มูล" นัน่เอง ซ่ึงจะตอ้งพิจารณากนั

ตั้งแต่แหล่งท่ีจะใช้จดัเก็บข้อมูล โดยแหล่งท่ีนิยมใช้ก็ คือ “ฐานข้อมูล”  กลไกในการจดัการกับข้อมูล

เหล่านั้น ท่ีนิยมใช้กนัก็คือ ‘'ระบบจดัการฐานขอ้มูล” และการแสดงผลลพัธ์ หรือแสดงผลขอ้มูลนั้น (จะ

กล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป) ทั้งน้ีก็เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพก่อนน าไปประกอบการตดัสินใจนัน่เอง 

3.3.3 คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัขอ้มูลขา้งตน้ ประกอบกบัความส าคญัของการตดัสินใจ คุณภาพของขอ้มูล

จึงนับว่าเป็น ประเด็นท่ีส าคญัประเด็นหน่ึง โดยเฉพาะกบัระบบสนับสนุนการตดัสินใจ เน่ืองจากระบบ

ดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้มูลเป็นวตัถุดิบ ส าคญัในการประมวลผลไปสู่ทางเลือกการตดัสินใจ และหากทางเลือก
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ในการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจไดรั้บ เป็นทางเลือกท่ีมี ความถูกตอ้งนอ้ย และผูต้ดัสินใจน าไปใช้ ก็อาจท าให้

เกิดความเสียหายได ้โดยมีขอ้พิจารณาถึงคุณภาพของขอ้มูล หลายมุมมอง ดงัน้ี 

1. คุณภาพโดยทั่วไปของข้อมูล ได้แก่ เร่ืองของความสอดคล้องของข้อมูล สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดท้นัต่อ ความตอ้งการ มีความครบถว้นสมบูรณ์และในเร่ืองของปริมาณขอ้มูล 

2. คุณภาพโดยธรรมชาติของข้อมูล ไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ 

3. คุณภาพของข้อมูลในมุมมองการเข้าถึง ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ถึง และความปลอดภยั

ของขอ้มูล 

4. คุณภาพของข้อมูลในมุมมองของการน าเสนอ ได้แก่ การส่ือความหมาย ง่ายต่อการเข้าใช ้

กระชบั ไดใ้จความ มีเน้ือหาสอดคลอ้งกนั 

 

3.3.4  ข้อแนะน าเกีย่วกบัข้อมูลก่อนน าเข้าสู่ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 

เพื่อคุณภาพของขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นมุมมองใดก็ตาม ก่อนการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าเขา้สู่ระบบ

สนบัสนุนการ ตดัสินใจ ควรปฏิบติัตามขอ้แนะน า ดงัน้ี 

1. ในระหวา่งการรวบรวมขอ้มูล ควรตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีได้มาอยู่ในรูปแบบท่ีถูกต้องตาม

ตอ้งการหรือไม่ หากไม่ใช่ควรจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีตอ้งการ 

2. เน่ืองจากบางคร้ังขอ้มูลบางอยา่งอาจตอ้งไดรั้บการปรับปรุงอยู่เสมอ ดงันั้นเม่ือรวบรวมขอ้มูล

มาได้ จึงควรตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีได้มานั้นเป็นขอ้มูลท่ีได้รับการปรับปรุงล่าสุด (ทนัสมยั) 

หรือไม่ หากไม่ใช่ควรปรับปรุงให ้ถูกตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีใหม่ล่าสุด 

3. ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อน เช่น ตวัเลขผลรวมของขอ้มูลนั้นถูกตอ้งจริง และ

ตอ้งตรวจสอบวา่ ไดแ้หล่งท่ีมาของผลรวมนั้นมาดว้ย 

4. ควรตรวจสอบปริมาณขอ้มูลท่ีไดม้าวา่เพียงพอหรือไม่ในแต่ละเร่ือง 

 

เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีมากมายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้นก็มี

ปริมาณมาก ตลอดจนปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีได้มาให้เป็นระบบระเบียบ 

สะดวกต่อการจดัการและ เรียกใช้งาน แหล่งท่ีใช้จดัเก็บขอ้มูลท่ีไต้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบนัคือ 

“ฐานขอ้มูล’’ 
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3.4 ฐานข้อมูล (Database) 

ฐานขอ้มูลเป็นแหล่งจดัเก็บขอ้มูลท่ีไตรั้บความนิยมอยา่งสูงในปัจจุบนั เน่ืองจากในอดีตการจดัเก็บ

ขอ้มูลท่ีอยู่ในรูป ของระบบแฟ้มขอ้มูล (File System) นั้น ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมากมายเม่ือมีการจดัการกบั

ขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระบบงานท่ีมีขนาดใหญ่ แฟ้มขอ้มูลในระบบมีจ านวนมาก

ข้ึน ท าให้การจดัการกบัขอ้มูลไม่วา่จะเป็น การเพิ่ม ลบ แทรก แกไ้ข หรือคน้หา มีความยุง่ยากและล่าชา้มาก

ข้ึน อีกทั้งขอ้มูลตวัเดียวกนัแต่เม่ือถูกใชง้านต่างแผนกกนัก็มีการจดัเก็บแตกต่างกนั ท าให้เกิดปัญหาท่ีถือวา่

เป็นจุดอ่อนของระบบแฟ้มขอ้มูลก็คือ ขอ้มูลมีความขดัแยง้และ/หรือ ซ ้ าซ้อนกนัในแต่ละแผนก จึงท าให้

ตอ้งมีการพฒันา “ระบบฐานขอ้มูล” ข้ึน เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว 

ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของแฟ้มขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและถูกน ามารวมกนั เช่น ฐานขอ้มูล

ในบริษทัแห่งหน่ึง อาจประกอบไปดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้ม ซ่ึงแต่ละแฟ้มต่างก็มีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 

แฟ้มขอ้มูลพนกังาน แฟ้มขอ้มูล แผนกในบริษทั แฟ้มขอ้มูลขายสินคา้ แฟ้มขอ้มูลสินคา้ เป็นตน้ 

ขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูกจดัเก็บเป็นฐานข้อมูล นอกจากจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแล้ว ยงั

จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีใช ้สนบัสนุนการด าเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงขององคก์ร ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่แต่ละ

ฐานขอ้มูลจะเทียบเท่ากบัระบบ แฟ้มขอ้มูล 1 ระบบ และจะเรียกฐานขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนบัสนุนการ

ด าเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นวา่ “ระบบฐานขอ้มูล (Database System)" เช่น ระบบฐานขอ้มูลเงินเดือน ซ่ึง

เป็นฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการค านวณเงินเดือนหรือระบบฐานขอ้มูลประชากรซ่ึงเป็น

ฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการจดัท าส ามะโนประชากร เป็นดน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3(a) แสดงการจดัเก็บขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.3 (b) แสดงการเปรียบเทียบกบัระบบฐานขอ้มูล 

จากรูปท่ี 3.3 (a) ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบแฟ้มขอ้มูลจะถูกจดัเก็บและจดัการโดยข้ึนอยูก่บัแต่ละฝ่าย จึง

เกิดการขดัแยง้กนัของขอ้มูล และขอ้มูลท่ีเรียกใช้อาจไม่ใช่ขอ้มูลท่ีถูกปรับปรุงล่าสุดก็เป็นได ้แต่ส าหรับ

ระบบฐานขอ้มูลแลว้ (รูป 3.3 b) ผูใ้ชง้านทั้งองค์กรไม่วา่จะเป็นฝ่ายใดก็จะสามารถจดัการกบัขอ้มูลไดโ้ดย

ไม่มีปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึน (หากมีการออกแบบ ฐานขอ้มูลท่ีดี) 

o ข้อดีของการใช้ระบบฐานข้อมูล 

การใช้ระบบฐานขอ้มูลนอกจากจะช่วยขจดัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัขอ้มูลไดแ้ล้ว ยงัมีประโยชน์ในด้าน

อ่ืนๆอีกหลายประการ ดงัน้ี 

1. สามารถลดความซ ้ าช้อนของข้อมูล (Data Redundancy) ฐานข้อมูลจะเก็บเฉพาะข้อมูลท่ีจ  าเป็น

เท่านั้น ท าให้ เกิดความซ ้ าซ้อนน้อย แต่ทั้งน้ีการลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลก็ข้ึนอยู่กบัผูอ้อกแบบ

ฐานขอ้มูลหรือปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย 

2. สามารถหลีกเล่ียงความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล (Data Inconsistency) เน่ืองจากไม่ตอ้งจดัเก็บขอ้มูล

ท่ี ซ ้ าซอ้นกนั ดงันั้น การแกไ้ขขอ้มูลในแต่ละแฟ้มจะไม่ก่อใหเ้กิดค่าท่ีแตกต่างจากแฟ้มอ่ืน 

3. สามารถก าหนดให้ขอ้มูลมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัไต ้กล่าวคือ ขอ้มูลบางชนิด เช่น การ

แสดงวัน ท่ี  เดือนและปี  จะมี รูปแบบการแสดงผลได้หลายแบบ เช่น "DD:MM:YY" หรือ 

“MM:DD:YY" เป็นตน้ หากน า ขอ้มูลท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนัไปเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัหรือ

ต่างแฟ้มกนั จะเกิดความผดิพลาดข้ึนเม่ือน าขอ้มูลทั้งสองรูปแบบน้ีมาเปรียบเทียบกนั 
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4. สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลได ้(Data Security) โดยผูดู้แลฐานขอ้มูลสามารถ

ก าหนด ระดับความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลของผูใ้ช้แต่ละคน ให้แตกต่างกันตามความ

รับผดิชอบได ้

5. สามารถรักษาความถูกตอ้งของข้อมูลได้ (Data Integrity) โดยมีการระบุกฎเกณฑ์ในการควบคุม

ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการป้อนขอ้มูลผดิ 

6. สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้อ้มูลไดห้ลายรูปแบบ 

7. ขอ้มูลท่ีเก็บอยูภ่ายในฐานขอ้มูลสามารถน าเสนอในรูปแบบของรายงานไดง่้าย (Easy Reporting) 

8. ลดเวลาในการพฒันาโปรแกรมส าหรับเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล 

9. สามารถควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลจากผูใ้ชห้ลายคนในเวลาเดียวกนัได ้(Concurrency Control) 

10. ท าให้ข้อมูล เป็น อิสระจากโปรแกรมท่ีใช้งานข้อมูลนั้ น  (Data Independence) ซ่ึ งส่งผลให้

ผูพ้ฒันาโปรแกรม สามารถแกไ้ขโครงสร้างของขอ้มูล โดยไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมท่ีเรียกใช้

งานขอ้มูลนั้น เช่น ในกรณีท่ี ตอ้งการเปล่ียนขนาดของฟิลด์ส าหรับระบบไฟล์ขอ้มูลจะกระท าได้

ยาก เน่ืองจากต้องเปล่ียนแปลงตวัโปรแกรม ท่ีอ้างถึงฟิลด์นั้นทั้ งหมด ซ่ึงต่างจากการใช้ระบบ

ฐานขอ้มูลท่ีการอา้งถึงขอ้มูลจะไม่ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทาง กายภาพของขอ้มูล จึงไม่ส่งผลให้ตอ้ง

แกไ้ขโปรแกรมท่ีเรียกใชข้อ้มูลนั้นมากนกั 

องค์กรท่ีใช้ระบบฐานขอ้มูลในการจดัการกบัขอ้มูลในเบ้ืองตน้ ก็นับว่าเป็นการสร้างความสอดคลอ้ง

ให้กบัขอ้มูลท่ีจะน าไปใชป้ระมวลผลเป็นสารสนเทศในเบ้ืองตน้ เพื่อน าไปใชต้ามวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การจดัการกบัขอ้มูลต่างๆ ในฐานขอ้มูลจะไม่สามารถกระท าไดเ้ลยหากขาดตวักลางในการ

ติดต่อประสานการท างานระหวา่งผูใ้ชก้บั ฐานขอ้มูลท่ีเรียกวา่ “ระบบจดัการฐานขอ้มูล'’ 

 

3.5  ระบบจัดการฐานข้อมูล   

(Database  Management  System:DBMS) 

เน่ืองจากฐานขอ้มูลเป็นวิธีการจัดเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในยุคน้ี ดงันั้นในปัจจุบนั

ขอ้มูลส่วนใหญ่ในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจึงมกัถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของฐานขอ้มูล ดงันั้น ระบบ

จดัการข้อมูลท่ีมีการน ามาใช้งาน อย่างกวา้งขวางในระบบสนับสนุนการตดัสินใจ คือ “ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล” 
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3.5.1 ความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล 

ระบบจดัการฐานขอ้มูล คือ โปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางเช่ือมโยงการท างานระหวา่งผูใ้ช้งาน

ฐานขอ้มูลกบั ฐานขอ้มูลเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชฐ้านขอ้มูลในการสร้าง ลบ ปรับปรุง สืบคน้

และเรียกใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูล โดยใชค้  าสั่งง่ายๆผา่นระบบจดัการฐานขอ้มูล นอกจากน้ียงัช่วยจดัการดา้น

ความถูกตอ้ง ความซ ้ าซอ้นและ ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่างๆ ในฐานขอ้มูลดว้ย 

 

 

 

 
 

 

 

 

จากรูปท่ี 3.4  แสดงโครงสร้างการท างานของระบบจดัการฐานขอ้มูล 

 

จากรูปท่ี 3.4 จะเห็นว่าผูท่ี้ติดต่อกับฐานข้อมูลและระบบจดัการฐานข้อมูลโดยตรงคือ “ผูดู้แล

ฐานข้อมูล (Database Administrator)” ส่วนผู ้ใช้ระตับสุดท้ายจะติดต่อโดยผ่าน Application ของระบบ

จดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของฐานขอ้มูลนั้นๆ 

3.5.2 หน้าทีข่องระบบจัดการฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลท่ีส าคัญขององค์กร ซ่ึงในแต่ละแผนกหรือส่วนงานต่างๆ 

จ าเป็นตอ้งเรียกใช ้แกไ้ข ปรับปรุงขอ้มูลเหล่านั้นตามอ านาจหน้าท่ี แต่การจดัการกบัขอ้มูลตงักล่าวจะตอ้ง

กระท าโดยผ่าน “ระบบจดัการฐานขอ้มูล” ซ่ึงเป็นตวักลางในการรับค าสั่งจดัการขอ้มูลจากผูใ้ช้ เพื่อน าไป

ปฏิบติัตามและล่งผลลพัธ์กลบัมายงัผูใ้ช ้

ซอฟต์แวร์ระบบจดัการฐานข้อมูล (DBMS) ท่ีได้รับการพฒันาข้ึนมานั้น จะมีความแตกต่างกัน

ออกไปตามชนิดของ ฐานขอ้มูล เช่น ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ก็จะตอ้งมีระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

เป็นตวักลางในการจดัการขอ้มูล เป็นตน้ และ DBMS ส าหรับฐานขอ้มูลเซิงสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บความนิยมใน

ปัจจุบนัมีหลายผลิตภณัฑ์ ยกตวัอย่างเช่น Microsoft Access, Microsoft SQL, DB2, Informix, Oracle และ 
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Sybase เป็นตน้ ซึงซอฟตแ์วร์ DBMS ตงักล่าวเป็น ซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บการคุม้ครองลิขสิทธ์ิแลว้ หากองคก์ร

ใดตอ้งการน ามาใชก้็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตามเง่ือนไขของแต่ละบริษทั อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัมีซอฟตแ์วร์ 

DBMS ท่ีองคก์รหรือผูท่ี้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่า ใชจ่้าย เรียกวา่ “Open Source” 

เช่น MySQL, PostgreSQLและ Berkeley DB เป็นตน้ 

ไม่วา่จะเป็น DBMS ท่ีไดรั้บการพฒันาจากบริษทัใดก็ตาม ลว้นเป็นกลไกส าคญัในการจดัการกบั

ขอ้มูลในฐานขอ้มูล ซ่ึงหนา้ท่ีโดยทัว่ไปของ DBMS มีดงัน้ี 

o การจัดเตรียมมุมมองของผู้ใช้ (User View) 

เน่ืองจาก DBMS มีหน้าท่ีในการเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลตามค าสั่งของผูใ้ช้ดงันั้น ก่อนการ

สร้างฐานขอ้มูลจะตอ้งมีการก าหนดโครงสร้างของขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

ทั้ งท่ี เป็นโครงสร้างทางตรรกะ (Logical Schema) และโครงสร้างทางกายภาพ (Physical Schema) 

โครงสร้างทั้งสองจะช่วยให ้DBMS สามารถคน้หาขอ้มูลเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจได ้

เม่ือ DBMS คน้หาขอ้มูลพบ หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อไปคือ การจดัเตรียมมุมมองของฐานขอ้มูลใน

ระดบัผูใ้ช ้(User View / Subschema) เน่ืองจากผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเห็นโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู ่ในฐานขอ้มูล ผูใ้ชจ้ะเห็นเพียงขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้งการเท่านั้น เช่น การคน้หา “ซ่ือ

พนักงาน" DBMS ก็จะจดัเตรียม เฉพาะ “ซ่ือพนักงาน” เพื่อแสดงผลกลับไปยงัผูใ้ช้เท่านั้ น โดยท่ี 

DBMS ไม่จ  าเป็นต้องแสดงโครงสร้างของข้อมูล ให้กับผูใ้ช้'ทราบ ไม่ว่าจะเป็นชนิด ขนาด หรือ

ต าแหน่งท่ีอยูข่องขอ้มูล เป็นตน้ 

นอกจากมุมมองของฐานขอ้มูลจะมีหลายระดบัแลว้ ในระตับผูใ้ชด้ว้ยกนัเอง ก็ประกอบไปดว้ย

มุมมองในระตบัท่ี แตกต่างกนัอีกดว้ย กล่าวคือ ผูใ้ช้แต่ละคนมีสิทธิไนการรับทราบ เขา้ถึงและแกไ้ข

ขอ้มูลในระดบัแตกต่างกนั เช่นตวัแทนขาย อาจไดสิ้ทธิในการรับทราบขอ้มูลของลูกคา้ในภูมิภาคของ

ตนเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธ์ิในการเรียกดูขอ้มูล ลูกคา้ทุกภูมิภาค เป็นตน้ ดงันั้น ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะมีมุมมอง

ขอ้มูลแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของ DBMS ท่ีจะ ตอ้งจดัการ อยา่งไรก็ตาม การก าหนดสิทธิใน

การเขา้ใชห้รือเรียกดูขอ้มูล สามารถก าหนดไดจ้ากระบบรักษาความ ปลอดภยัของ DBMS 
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รูปท่ี 3.5 แสดงหนา้ท่ีในการจดัมุมมองในระดบัผูใ้ชฐ้านขอ้มูล (User View) 

o การสร้างแล:การแก้ไขฐานข้อมูล 

การก าหนดโครงสร้าง (Schema) และมุมมองผูใ้ช้ (User View / Subschema) ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึง

การสร้าง และแกไ้ขในดา้นอ่ืนของฐานขอ้มูล จะตอ้งอาศยัภาษาชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ภาษานิยามขอ้มูล 

(Data Definition Language: DDL)” 

 

ภาษานิยามข้อมูล(Data Definition Language: DDL) เป็นภาษาท่ีประกอบไปด้วยชุดค าสั่ง 

ไวยากรณ์ และกฎ เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดโครงสร้างและอธิบายรายละเอียดของขอ้มูล ตลอดจน

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลใน ฐานขอ้มูล 

 

ในการสร้างฐานขอ้มูลนอกจากจะตอ้งก าหนดโครงสร้างให้กบัขอ้มูลแลว้ ผูดู้แลฐานขอ้มูลยงั

จะตอ้งจดัท า '‘พจนานุกรม ขอ้มูล (Data Dictionary)" ในฐานขอ้มูลอีกดว้ย 

พจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary) จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลทั้ งหมดท่ีมีอยู่ใน

ฐานขอ้มูล ซ่ึงอาจ ประกอบไปดว้ย ซ่ือ ขอบเขต ประเภท และความกวา้งของขอ้มูล ตลอดจนหมายเหตุ

ของขอ้มูลนั้น เช่น อาจ ถูกเรียกใชโ้ดยผูใ้ชค้นใดบา้ง จะน าไปใชเ้พื่อสร้างรายงานชนิดใดบา้ง เป็นตน้ 

ประโยชน์ของการจดัท าพจนานุกรม ขอ้มูล มีดงัน้ี 



BC20301 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ     ห น้ า  | 14 

1. น าไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการก าหนดตวัแปรขอ้มูลในระหวา่งการเขียนโปรแกรมได ้

2. เป็นเคร่ืองมือส าหรับการบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล หากตอ้งมีโครงสร้างส่วนใดท่ีตอ้งแกไ้ข จะท าให้

ติดตามโครงสร้าง ไดง่้ายข้ึน 

3. ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เน่ืองจากในระหวา่งการจดัท าพจนานุกรมขอ้มูล จะท าให้ทราบว่า

ขอ้มูลใด ท่ีไดรั้บการจดัเก็บไปแลว้และจดัเก็บไวโ้ดยใช้ซ่ือว่าอยา่งไร ซ่ึงหากพบว่าขอ้มูลนั้นถูก

จดัเก็บซ ้ าแต่ใชช่ื้อ ต่างกนัก็จะท าใหแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 

4. เพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัขอ้มูล เน่ืองจากการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูล จะสามารถก าหนด

สิทธิใน การเขา้ถึง เรียกใช ้และแกไ้ขขอ้มูลได ้ดงันั้น การแกไ้ขขอ้มูลให้ผดิไปจากความเป็นจริงจึง

มีโอกาสเกิดข้ึน ไดน้อ้ย ท าใหข้อ้มูลท่ีจดัเก็บนั้นเช่ือถือได ้

o การจัดเกบ็แล:เรียกใช้ข้อมูล 

นอกจาก DBMS จะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการสร้างฐานขอ้มูลแลว้ ยงัเป็นตวักลางในการจดัเก็บและ

เรียกใช้ ขอ้มูลในฐานขอ้มูลอีกดว้ย สมมติวา่ผูใ้ช้ตอ้งการเรียกดูขอ้มูลจากฐานขอ้มูล อาจท าไดโ้ดยใช้

ค  าสั่ง “LIST ALL PRODUCT_NAME WHERE PRICE IS 200.” ซ่ึงค าสั่งน้ีจดัว่าเป็นเส้นทางในการ

เข้าถึงข้อมูลเชิงตรรกะ “Logical Access Path (LAP)” เม่ือ DBMS รับค าสั่งแล้ว DBMS ก็จะด้นหา

ขอ้มูลท่ีมีช่ือ "PRODUCT_NAME” และมี เง่ือนไขคือ มีราคาเท่ากบั 200 โดยคน้หาจากแหล่งจดัเก็บ

ขอ้มูลทางกายภาพ ซ่ึงก็คือเส้นทางเขา้ถึงขอ้มูลเชิง กายภาพ (Physical Access Path: PAP) เพื่อดึงขอ้มูล

นั้นมาแสดงผลใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้
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รูปท่ี 3.6 แสดงการจดัเก็บและเรียกใชข้อ้มูลของ DBMS 

กรณีท่ีมีผูใ้ช้หลายคนเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดเดียวกัน ในฐานข้อมูลเดียวกัน และในเวลา

เดียวกนั อาจเกิดปัญหาข้ึนได ้เช่นพนักงานฝ่ายคลงัสินคา้ก าลงัเช้าถึงขอ้มูลคลงัสินคา้เน่ืองจากมีการ

ขายสินคา้ออกไปจ านวน 10 หน่วย ใน ขณะเดียวกนัฝ่ายจดัซ้ือก็เขา้ถึงขอ้มูลคลงัสินคา้เช่นเดียวกนั 

เน่ืองจากเพิ่ งได้รับสินค้าท่ีสั่ งช้ือไป เป็นต้น ลักษณะ เช่นน้ี  เรียกว่า “การเทิดภาวะพร้อมก้น 

(Concurrency)" ซ่ึงหากฐาน,ขอ้มูลท่ีเลือก'ใช้ไม่มีการควบคุมการท างานท่ี มีประสิทธิภาพพอ อาจท า

ใหข้อ้มูลท่ีจดัเก็บไม่ถูกตอ้ง อาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายได ้

o การด าเนินการกบัข้อมูลแล:การสร้างรายงาน 

การด าเนินการกบัขอ้มูล (Manipulation) ไดแ้ก่ การเพิ่ม แทรก ลบ แกไ้ข และปรับปรุงขอ้มูล ซ่ึงค าสั่งท่ี

ใช้ในการ ด าเนินการกบัขอ้มูลโดยส่วนใหญ่แลว้ จดัว่าเป็นกลุ่มภาษา DML หรือ Data Manipulation 

Language 
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ภาษาด าเนินการกับข้อมูล(Data Manipulation Language: DML) เป็นภาษาท่ีช่วยให้ผูดู้แลฐานขอ้มูล 

หรือผู ้ใช้ สามารถเช้าถึงข้อมูลเพี่อการ เพิ่ม (Add) แทรก (Insert) ลบ (Delete) แก้ไข (Edit) หรือ

ปรับปรุง (Update) ขอ้มูล ในฐานขอ้มูลได ้นอกจากน้ี DML ยงัช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถสร้างรายงานไดอี้ก

ดว้ย  โดยการใช้ค  าสั่งเหล่าน้ีของผูใ้ช้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นจากโปรแกรม

ระบบงานใดก็ตาม จะตอ้งผ่านมุมมองผูใ้ช ้(User View / Subschema) โครงสร้างฐานขอ้มูล (Schema) 

และ DBMS เพื่อให ้DBMS เขา้ไปคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 แสดงการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการด าเนินการต่างๆ กบัขอ้มูล 
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ส าหรับภาษาด าเนินการกบัขอ้มูลท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนัคือ “ภาษาสอบถามเชิง

โครงสร้าง (Structured Query Language: SQLJ” ไครั้บการพฒันาข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1970 และไดรั้บการ

รับรองจากสถาบนั ANSI (American National Standard Institute: ANSI) ในปี ค.ศ. 1986 ว่าเป็นภาษา

สอบถามเชิงโครงสร้าง มาตรฐานส าหรับฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) และไดรั้บความ

นิยมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจาก เป็นภาษาสอบถามท่ีมีค าสั่ งและไวยากรณใกล้เคียงกับ

ภาษาองักฤษเป็นอยา่งมาก ท าให้การเขียนค าสั่ง ค่อนขา้งง่าย ประกอบกบัเป็นภาษาท่ีใช้ไดก้บัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์หลายขนาด ตั้งแต่ไมโครคอมพิวเตอร์จนถึงเมนเฟรม คอมพิวเตอร์ 

ภาษา SQL ท่ีมาพร้อมกับ DBMS จะแตกต่างกันไปตาม DBMS ของแต่ละบริษัทท่ีต้องการสร้าง

เอกลักษณ์เฉพาะ ของซอฟต์แวร์ท่ีตนผลิต ซ่ึงอาจท าให้บางค าสั่งแตกต่างกันบ้าง แต่จะมีค าสั่ง

บางอย่างท่ีโดยส่วนใหญ่แลว้จะ เหมือนกนัคือ SELECT, FROM, WHERE เพื่อใช้ในการเลือกขอ้มูล

จากฐานข้อมูลท่ีระบุ หรือเพี่อใช้ในการสืบ ค้นข้อมูล (Data Query) จากฐานข้อมูลได้ซ่ึงเป็นการ

ด าเนินการกบัขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับระบบสนบัสนุน การตดัสินใจ เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่แลว้ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจจะคอยเรียกใช้ (สืบค้น) ข้อมูลจากฐานข้อมูล ข้ึนมาเพื่อวิเคราะห์ด้วย

แบบจ าลอง 

 

3.5.3 ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล 

 

การน าระบบจดัการฐานขอ้มูลมาใชก้บัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานประเภทต่างๆ ในด้านการจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

รวมถึงช่วยให้ การพฒันาโปรแกรมระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสามารถน าขอ้มูลและองคค์วามรู้

ท่ีจดัเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล มาใชป้ระกอบการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาประเภทต่างๆ 

2. ช่วยใหผู้ใ้ชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

3. ช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสนับสนุนการตดัสินใจได้อย่างสะดวก และ

รวดเร็ว 

4. ช่วยควบคุมเก่ียวกบัความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของขอ้มูลในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

5. ช่วยลดความช าชอ้นของการจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
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3.6 ชนิดของฐานข้อมูล 

 

ปัจจุบนัแนวคิดพื้นฐานของฐานขอ้มูลไครั้บการน าไปประยกุตใ์ชใ้นหลายรูปแบบ โดยรูปแบบของ

ฐานขอ้มูลจะ ข้ึนอยูก่บัมุมมองหรือความสนใจของผูพ้ฒันาฐานขอ้มูล จนเกิดเป็นแบบจ าลอง (Model) ใน

การพฒันาเป็นฐานข้อมูล หลายรูปแบบ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลแบบล าตบัชั้ น 

(Hierarchical Database) ฐานขอ้มูลแบบ เครือข่าย (Network Database) ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational 

Database) และฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ (Object- Oriented Database) ตงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.6.1 ฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน (Hierarchical Database) 

ฐานขอ้มูลชนิดน้ีจะเก็บขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลเป็น Segment และส าหรับในแผนผงัตน้ไมจ้ะเรียกแต่

ละ Segment วา่ เป็น “โหนด(Node)” โหนดท่ีอยูร่ะดบัล่างจะเรียกวา่ “โหนดลูก (Child Node)" ส่วนโหนดท่ี

อยู่ระดบับนจะเรียกวา่ “โหนดพ่อแม่ (Parent Node)” และโหนดท่ีอยู่บนสุดจะเรียกว่า “Root Node" ซ่ึงใน

ระดบับนสุดจะตอ้งมีเพียงโหนด เดียวเท่านั้น และจะคอยเรียกขอ้มูลโหนดอ่ืนในระดบัอ่ืนๆ ท่ีสามารถมีได้

มากกวา่ 1 โหนด ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 แสดงโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น 
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จากรูปท่ี 3.8 จะเห็นว่าในแฟ้มขอ้มูลจะจดัเก็บขอ้มูล 2 เรคคอร์ด คือ เรคคอร์ด คุณสมชาย รักดี

และเรคคอร์ด คุณสุชาดา พอดี ในส่วนเรคคอร์ดคุณสมชาย รักดี จะเร่ิมตน้เป็น Root Node เพื่อระบุถึงขอ้มูล

อ่ืนๆ ในเรคคอร์ดเดียวกนั ได ้กล่าวคือ สามารถระบุโหนดสินคา้ท่ีคุณสมชายลงัซ้ือได ้ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีมีรหสั 

A1, M1 และ M2 ซ่ึงหากอยากทราบวา่ สินคา้เหล่าน้ีช่ืออะไร และสั่งในปริมาณเท่าใดบา้ง ก็สามารถทราบ

ได ้เช่น รหสั A1 จะมีซ่ือสินคา้เป็น "น็อต” สั่งช้ือ ในปริมาณ “100 หน่วย" เป็นตน้ 

จะเห็นวา่โหนดท่ีเป็นพ่อแม่จะสามารถมีลูกไดม้ากกว่า 1 โหนด แต่โหนดลูก จะมีพ่อแม่ไดเ้พียง

โหนดเดียวเท่านั้น ความสัมพนัธ์ลกัษณะน้ีเรียกว่า “One to Many Relationship" ดงันั้น การเรียกใช้ขอ้มูล 

จะตอ้งเร่ิมจาก Root Node เรียงลงมาตามล าดบัชั้น ท าให้กลายเป็นข้อเสียของฐานข้อมูลชนิดนี้ กล่าวคือ การ

เขา้ถึงขอ้มูลจะตอ้งใชเ้วลานาน เน่ืองจากจะตอ้งอ่านขอ้มูลจาก Root Node 

 

3.6.2 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) 

ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะโครงสร้างคลา้ยกบัฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น แต่

ส าหรับฐานขอ้มูล แบบเครือข่ายแล้ว “โหนดลูก” จะสามารถมี “โหนดพ่อแม่” ไดม้ากกว่า 1 โหนด และ 

“โหนดพ่อแม่” สามารถมี “โหนดลูก’’ ไดม้ากกวา่ 1 โหนดเช่นเดียวกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์เช่นน้ีเรียกวา่ 

“Many to Many Relationship" ดงัรูปท่ี 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 แสดงโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย 
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จากรูปท่ี 3.9 จะเห็นว่า โหนด“M1” และ “M2" มีโหนดฟอแม่ 2 โหนด คือ โหนด “คุณสมชาย รัก

ดี" และ โหนด “คุณสุชาดา พอดี '' จะเห็นว่าโครงสร้างฐานข้อมูลมีความซับช้อนมาก จึงยากต่อการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

3.6.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์(Relational Database) 

ฐานขอ้มูลเซิงสัมพนัธ์เป็นฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นฐานขอ้มูล

ท่ีง่ายต่อการ ท าความเขา้ใจโครงสร้างขอ้มูล แมว้า่ฐานขอ้มูลชนิดน้ีจะท างานชา้และตอ้งการเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ก็ตาม แต่ดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ไดรั้บการพฒันาใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึนจนสามารถตอบสนองความ ตอ้งการของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ได ้

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบดว้ยกลุ่มของตาราง (Tables) แบบ 2 มิติ โดยแบ่งเป็น แถว (Row) 

และคอลมัน์ (Column) แต่ละแถวจะใชเ้ก็บขอ้มูล 1 เรคคอร์ด แต่ละคอลมัน์จะใชเ้ก็บค่าของฟิลดต่์างๆ ของ

ขอ้มูล โดยท่ีแต่ละตาราง จะมีการระบุคียฟิ์ลด ์ หรือคียห์ลกั (Primary Key) ส าหรับใชเ้ป็น Index ในการ

คน้หาขอ้มูลภายในตารางนั้นๆ และมีการ สร้างรีเลชนั (Relation) ระหวา่งตารางท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เช่น 

ตารางขอ้มูลพนกังาน ประกอบดว้ย รหสัพนกังาน ช่ือ นามสกุล รหสัแผนก และอีกตารางหน่ึงท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัคือ ตารางขอ้มูลแผนก ท่ีประกอบดว้ย รหสัแผนก และช่ือแผนก ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

                                                ตาราง”สัง่ซ้ือสินคา้” 

 

   ตาราง”ลูกคา้”                                               ตาราง”สินคา้”                                               

 

 

 

 

ช่ือลูกคา้ รหสัสินคา้ ปริมาณ 

คุณสมชาย  รักดี A1 100 

คุณสมชาย  รักดี M1 200 

คุณสมชาย  รักดี M2 250 

คุณสุชาดา  สุขใจ M1 150 

คุณสุชาดาสุขใจ M2 250 

คุณสุชาดา  สุขใจ U1 200 

รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ 

A1 น๊อต 

M1 ไขควง 

M2 แปรงขดั 

U1 แหวน 

รหสัลูกคา้ ช่ือลูกคา้ 

001 คุณสมชาย  รักดี 

002 คุณสมหญิง  ใจดี 

003 คุณสุชาดา  สุขใจ 
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ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์เป็นฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นฐานขอ้มูล

ท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจโครงสร้างขอ้มูลแมว้า่ฐานขอ้มูลชนิดน้ีจะท างานชา้และตอ้งการเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงก็ตาม แต่ดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ไดรั้บการพฒันาใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึนจนสามารถตอบสนองความตอ้งการ ของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ใต ้

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ประกอบดว้ยกลุ่มของตาราง (Tables) แบบ 2 มิติ โดยแบ่งเป็น แถว (Row) 

และคอลมัน์ (Column) แต่ละแถวจะใชเ้ก็บขอ้มูล 1 เรคคอร์ด แต่ละคอลมัน์จะใชเ้ก็บค่าของฟิลดต่์างๆ ของ

ขอ้มูล โดยท่ีแต่ละตาราง จะมีการระบุคียฟิ์ลด ์ หรือคียห์ลกั (Primary Key) ส าหรับใชเ้ป็น Index ในการ

คน้หาขอ้มูลภายในตารางน้ี'นๆ และมีการ สร้าง'รีLล'ซน้ (Relation) ระหวา่งตารางท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เช่น 

ตารางขอ้มูลพนกังาน ประกอบดว้ย รหสัพนกังาน ซ่ือ นามสกุล รหสัแผนก และอีกตารางหน่ึงท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัคือ ตารางขอ้มูลแผนก ท่ีประกอบดว้ย รหสัแผนก และ ซ่ือแผนก ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
        ตาราง”สัง่ซ้ือสินคา้” 

          ตาราง”สินคา้” 
   ตาราง”ลูกคา้”                                                                                                        

 

 

ในการสร้างฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะตอ้งผา่นกระบวนการ Normalization ในระหวา่งการออกแบบ

เพื่อลดความซ ้ าชอ้น และเพื่อใหก้ารจดัการฐานขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (สามารถศึกษา

รายละเอียดการท า Normalization ไดจ้ากหนงัสือ “การออกแบบฐานขอ้มูล”จากส านกัพิมพเ์ดียวกนั) 

3.6.4 ฐานข้อมูลเชิงวตัถุ (Object-Oriented Database) 

ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ ล้วนมีประโยชน์สูงสุดเม่ือ

จดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์พิเศษบางชนิดเท่านั้นแต่หากจ าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลทั้งท่ีเป็น

ตวัอกัษร รูปภาพ และเสียง เช่น ในระบบงานท่ีเก่ียวกบัการออกแบบก่อสร้างแลว้ จะท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลมี

ช่ือลูกคา้ รหสัสินคา้ ปริมาณ 

คุณสมชาย  รักดี A1 100 

คุณสมชาย  รักดี M1 200 

คุณสมชาย  รักดี M2 250 

คุณสุชาดา  สุขใจ M1 150 

คุณสุชาดาสุขใจ M2 250 

คุณสุชาดา  สุขใจ U1 200 

รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ 

A1 น๊อต 

M1 ไขควง 

M2 แปรงขดั 

U1 แหวน 

รหสัลูกคา้ ช่ือลูกคา้ 

001 คุณสมชาย  รักดี 

002 คุณสมหญิง  ใจดี 

003 คุณสุชาดา  สุขใจ 
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ความล่าช้าและมีการท างานท่ีซับซ้อนมาก ในบางคร้ังอาจท าให้ไดรั้บขอ้มูลไม่ทนัต่อการตดัสินใจ ดงันั้น 

ฐานข้อมูลทั้ง 3 ชนิด อาจไม่เหมาะสมกับการท างานในลกัษณะน้ี แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกใช้

ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ 

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุเป็นฐานขอ้มูลท่ีอาศยัแนวคิดของเทคโนโลยีเชิงวตัถุในการจดัเก็บและจดัการ

ขอ้มูล โดยการมอง ขอ้มูลทุกชนิดให้เป็นวตัถุ (Objects) ซ่ึงแต่ละ Object หากมีคุณสมลกัษณะเหมือนกนั ก็

จะจดัให้อยูใ่นคลาส (Class) เดียวกนั Object แต่ละตวัก็จะมีเอกลกัษณ์แสดงความแตกต่างให้เห็น และคลาส

แต่ละคลาสท่ีมีความสัมพันธ์กัน สามารถ ถ่ายทอดลักษณะ (Inheritance) กันลงมาอย่างเป็นล าตับชั้ น 

(Hierarchy) ได ้ส่วน Object ก็จะถูกห่อหุ้ม (Encapsulation) รวมเขา้ด้วยกนักบัวิธีการด าเนินการกบัขอ้มูล 

(Methods) ติดไปกับ Object เสมอ ด้วยคุณลักษณะเชิงวตัถุน้ีเอง ท่ีท าให้ ระบบจัดการข้อมูลเชิงวตัถุ 

(Object-Oriented Database Management System: OODBMS) สามารถจดัการกบั Object ขอ้มูลได้โดยตรง 

จึงท าใหก้ารด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลจึงรวดเร็วและแกไ้ขง่ายข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 แสดง Object ในคลาสเดียวกนั 



BC20301 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ     ห น้ า  | 23 

จากรูปท่ี 3.10 แสดงใหเ้ห็นถึง Object 3 Object ท่ีจดัอยูใ่นคลาสเดียวกนั คือ “Employee” เน่ืองจาก

มีคุณลกัษณะ เหมือนกนั คือ ต่างก็มี “รหสัพนกังาน (Emp_ID)" ''เพศ (Sex)" ''ช่ือ (Name)’’ และ “ท่ีอยู ่

(Address)” และมี Method เพื่อ'ใชใ้นการด าเนินการกบั Object อยู ่2 Method คือ “print()” และ “getName()" 

กล่าวคือ Object เหล่าน้ี สามารถสั่งพิมพแ์ละแสดงรายช่ือได ้

ถึงแมว้า่ฐานขอ้มูลชนิดน้ีจะมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บและจดัการ แต่ก็พบวา่ยงัไม่มีการน ามาใช้

งานอยา่งแพร่หลายเท่ากบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ท่ีพบก็เพียงการน าแนวคิดเชิงวตัถุมาผสมผสานการท างาน

กบัแนวคิดฐานขอ้มูล เชิงสัมพนัธ์ จึงเรียกฐานขอ้มูลชนิดน้ีวา่ “Object-Relational Database" ท่ีผูดู้แล

ฐานขอ้มูลสามารถใชภ้าษาระบบ จดัการฐานขอ้มูลชนิดเดียวกบัท่ีใชก้บัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ได ้ดงันั้น จึง

สามารถจดัหา DBMS ไดเ้ซ่นเดียวกบัฐานขอ้มูล เชิงสัมพนัธ์ เซ่น Oracle, DB2, SyBaseเป็นตน้ 

 

3.7 เทคโนโลยฐีานข้อมูล  (Database  Technology) 

เทคโนโลยฐีานขอ้มูลท่ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้น้ี จะเป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการในการ วิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้ดัสินใจซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เป็นการตดัสินใจเชิงธุรกิจ การก าหนดแผน

กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบติั งานท่ีชดัเจน มีส่วนท าให้องคก์รเกิดความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัท่ีมีอยูม่ากมาย

ในปัจจุบนั และการท่ีผูต้ดัสินใจจะสามารถ ก าหนดแผนกลยุทธ์ต่างๆ ไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทั้งจากอดีตและปัจจุบนั เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในอนาคต ขอ้มูลดงักล่าวหากเป็นเพียงขอ้มูล

ภายในองคก์รก็คงไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากภายนอกองคก์รตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดงันั้น นกัพฒันาจึงไดคิ้ดคน้หลกัการหรือเทคโนโลยีทางดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การจดัเก็บและ จดัการขอ้มูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนผูต้ดัสินใจให้สามารถจดัการกบัขอ้มูลเหล่านั้นไดอ้ย่าง

รวดเร็วและแม่นย  า ในท่ี น้ี จึงขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีฐานข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ คลังข้อมูล (Data 

Warehouse) ดาต้ามาร์ท (Data Mart) และฐานข้อมูล แบบหลายมิติ (Multidimensional Database) ส่วน

เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ แบบออนไลน์ (Online Analytical 

Processing: OLAP) และการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 

 

3.7.1 คลงัข้อมูล (Data Warehouse) 

ในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ล้วนมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกนั นัน่คือการท าให้ การด าเนินกิจการขององคก์รไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด ซ่ึงความตอ้งการท่ีจะไดม้า 
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ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุด ดงักล่าวนั้นองคก์รจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีทรัพยากรเพียงพอ และตอ้งการ

การบริหารงานท่ีดี เท่ียงตรง ถูกตอ้ง และรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ ซ่ึงความตอ้งการในขอ้หลงัน้ี ถือไดว้า่เป็นส่ิง

ท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวด เพราะการบริหารท่ีดีย่อมหมายถึง การท าให้บุคลากร ทรัพยากร และกิจกรรมของ

องคก์รด าเนินไปดว้ยกนัอยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งตรงตามเป้าหมายและนโยบายขององคก์ร 

ปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว คือองค์กรจ าเป็นตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม และผลท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมขององคก์รไว ้เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์หาแนวทางใน

การด าเนินกิจกรรมขององคก์ร ในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีทุกๆ องคก์รจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี ระบบเพื่อการ

วเิคราะห์ข้อมูล 

 

และเม่ือคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัมากข้ึน คอมพิวเตอร์ก็ถูกน ามาใชเ้ป็นกลจกัร

ส าคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเราเรียกระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้พื่อการน้ีวา่ “ระบบสารสนเทศ(Information 

System)”หนา้ท่ีหลกั ของระบบสารสนเทศคือการน าขอ้มูล (Data) ท่ีมีอยูใ่นองคก์รมาประมวลผลเพื่อใหเ้กิด

สารสนเทศ (Information) ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการบริหารองคก์ร 

ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดจากการมีระบบสารสนเทศคือ มีความรวดเร็วและถูกตอ้งในการวิเคราะห์

ขอ้มูล เน่ืองจาก คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและค านวณขอ้มูลได้รวดเร็วกวา่มนุษยห์ลายพนัเท่า ส่งผล

ให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการบรีหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วคล่องตวัเป็นอย่างยิ่ง และเม่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวฒันาการเพิ่มมากข้ึน ระบบสารสนเทศในองค์กรก็ไดรั้บการพฒันาตามไปดว้ย 

ส่ิงท่ีมกัจะเกิดข้ึนคือ ส่วนงานต่างๆในองค์กรมักจะไม่ได้เร่ิมพัฒนาแสะใช้ระบบสารสนเทศพร้อมกันทั้ง

องค์กร แต่จะทยอยพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศของตนเองทีละฝ่ายงานทลีะสายงาน ซ่ึงข้อดีคือท าให้เกิด

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการและบริหารงานภายในสายงาน แต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้

ก่อให้เกดิปัญหาขึ้นด้วยเช่นกนั ยกตวัอยา่งปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1. การมีมาตรฐานของ Hardware Software และรูปแบบของการเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ท าให้การ

ใชข้อ้มูล ท่ีมาจากหลายๆระบบร่วมกนั ท าไดย้าก 

2. เกิดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล (Data Redundancy) ซ่ึงหมายถึง การมีขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัอยู่

ในหลายๆท่ีในองค์กร นับว่าเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรท่ีใช้เพื่อการเก็บขอ้มูลและการดูแล

รักษาขอ้มูลโดยใช่เหตุ 
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3. จากการท่ีมี Data Redundancy เกิดข้ึน อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มูลได ้(Data 

Inconsistency) เม่ือข้อมูลท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัหรือบอกเล่าขอ้เท็จจริงเดียวกนัท่ีกระจายอยู่ใน

หลายๆท่ี แต่ไดรั้บการแกไ้ขเพียงท่ีเดียว ท าให้ขอ้มูลตวัเดียวกนัในหลายๆท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิและสับสนในเน้ือหาของขอ้มูลได ้

4. การมีระบบการให้รหัส (Coding System) เพื่อระบุตัวตนของข้อมูลท่ีมีความเป็นเฉพาะตัว

ส าหรับแต่ละระบบ สารสนเทศ ท าให้เกิดปัญหามาตรฐานซ้อน (Multiple Standards) ข้ึน 

ส่งผลให้เกิดการใช้มาตรฐานท่ีต่างกนัเพื่ออา้งขอ้มูลตวัเดียวกนัในสองระบบ ซ่ึงยากต่อการ

จดจ าและยากต่อการท าใหร้ะบบสองระบบติดต่อประสานงานกนั 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้ ก็เน่ืองจากการพฒันาระบบสารสนเทศของแต่ละส่วนงานนั้น ไม่ไดค้  านึงถึง

การรวมกนัไดข้องแต่ละระบบ กล่าวคือ แต่ละระบบเป็นอิสระต่อกนัทั้งๆ ท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวกนั ดงันั้น เพื่อ

เป็นการลดหรือขจดัปัญหา การรวมกนัไม่ไดข้องแต่ละระบบสารสนเทศ จึงท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะรวมระบบ

ท่ีเป็นอิสระต่อกนัเหล่านั้นเขา้มาไวเ้ป็นหน่ึงเดียว เรียกแนวคิดดงักล่าววา่ “การรวมระบบธุรกิจขององคก์ร

เขา้ดว้ยกนั (Business Integration)” ระบบใหม่ท่ีไดก้็จะเป็นหน่ึงเดียวทั้งองคก์ร เรียกวา่ “Integrated System” 

และการรวมระบบสารสนเทศท่ีเป็นอิสระต่อกันเข้าด้วยกันเป็น หน่ึงเดียวน้ี สามารถกระท าได้หลาย

แนวทาง แต่แนวทางหน่ึงที่จะท าให้Integrated System สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้ด้วยก็คือ “การ

สร้างคลงัข้อมูล” 

o ความหมายของคลงัข้อมูล 

คลังข้อมูล หมายถึง หลกัการหรือวิธีการเพื่อการรวมระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายการ

ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัแต่ละสายงานมารวมเขา้เป็นหน่วยเดียวกนั เพื่อสนับสนุนกระบวนการ

ตดัสินใจของผูต้ดัสินใจใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

คลังข้อมูล ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือระบบส าเร็จรูปที่สามารถหาซ้ือมาใช้งานได้จากท้องตลาด แต่

คลังข้อมูล เป็นหลักการวิธีการและแนวทางแก้ปัญหา ทั้ งน้ี เน่ืองจากลกัษณะงานขององค์กรแต่ละ

ประเภทมีความ แตกต่างกนั และมีความเป็นส่วนตวัของแต่ละองค์กรเอง (Organization - customized 

System) ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบติั ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะมีระบบหรือ Software ท่ีสามารถเขา้กบั

องค์กรทั้งหลายได้อย่างแท้จริง ชัดเจน แน่นอน ในทางตรงกันข้าม การพฒันาคลังขอ้มูล ต้องการ

ความรู้ท่ีชดัเจน เก่ียวกบักิจกรรมและ ธุรกิจขององคก์ร เพื่อให้ผูท่ี้พฒันาคลงัขอ้มูลสามารถเขา้ใจภาพ
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และเร่ืองราวขององคก์รอย่างถ่องแทก่้อน เพื่อการออกแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้าง

ผลลพัธ์ท่ีมีประโยชน์สูงสุดต่อการตดัสินใจในอนาคต 

ในบางคร้ังนิยามของคลงัขอ้มูลก็มีความหมายรวมไปถึงการเขา้ถึงขอ้มูลในแหล่งขอ้มูล

หลายๆ แหล่งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อประกอบการตดัสินใจ อยา่งไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุด

ของการสร้างคลงัขอ้มูล ก็เพื่อรวมขอ้มูล ทั้งหมดขององค์กรเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียว เพื่อให้ผูใ้ช้

สามารถสืบคน้และดึงขอ้มูลมาใชส้ร้างรายงานและวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดาย ตงันั้น คลงัขอ้มูลจึง

เป็นสภาพแวดล้อมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้เป็น อย่างดี ในการจัดเก็บข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั แลว้น ามาเขา้สู่กระบวนการจดัการให้กลายเป็นขอ้มูลท่ี ผูต้ดัสินใจสามารถ

ดึงไปใชป้ระกอบการตดัสินใจไดเ้ลย จึงกล่าวไดว้า่ “คลงัขอ้มูลเป็นเทคโนโลยหีน่ึงในการจดัการขอ้มูล

และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ซ่ึงในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้

หลกัการ OLAP หรือ Data Mining ก็ได)้ 

 

o คุณลกัษณะของคลงัข้อมูล 

คุณลกัษณะของคลงัขอ้มูล มีตงัน้ี 

1. Subject-Oriented 

ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจะถูกจดักลุ่มให้เหมาะสมกบัการสืบคน้ ส่วนใหญ่จะจดัตามประเด็นหลกัของ

องคก์ร เช่น ลูกคา้ สินคา้ และยอดขาย เป็นตน้ แต่ขอ้มูลจะไม่ถูกจดัการตามหนา้ท่ีการงาน เช่น การ

ควบคุมคลงัสินคา้ การออกใบก ากบัภาษี เป็นตน้ ทั้งน้ี ก็เพื่อให้ขอ้มูลเหล่านั้นสามารถสนับสนุน

การตัดสินใจของผูต้ ัดสินใจได้มากกว่าการเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลของโปรแกรมใด

โปรแกรมหน่ึง 

2. Integrated 

เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลของคลงัขอ้มูล คือระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตามสายงาน จึงอาจ

ท าให้ข้อมูล ท่ีได้รับมามีรูปแบบแตกต่างกัน อาจท าให้ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้ น คลังข้อมูลจึง

จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีในการจัดรูปแบบข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และสร้างความ

สอดคลอ้งใหก้บัขอ้มูลก่อนท่ีจะน าเสนอแก่ผูใ้ช ้
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3. Time-Variant 

ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นคลงัขอ้มูล จะถูกเก็บไวเ้พื่อใชง้านไปอีก 5-10ปี เพื่อการท านายแนวโนม้ท่ีเป็นไป

ในแต่ละปี หรือการเปรียบเทียบค่าขอ้มูลตามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง การใชง้าน

ในลกัษณะเช่นน้ี ขอ้มูลในคลงัทั้งหมดจึงตอ้งมีความถูกตอ้งอยูเ่สมอไม่วา่จะอยูใ่นช่วงเวลาใดก็ตาม 

4. Non-Volatile 

เม่ือมีการเปล่ียนของขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีคลงัขอ้มูลไปดึงมา ขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลงัขอ้มูลจะไม่ไดรั้บ

การเปล่ียนแปลงในทนัที แต่จะไดรั้บการปรับปรุงในภายหลงั โดยการปรับปรุงดงักล่าว ก็เป็นการ

เพิ่มขอ้มูลใหม่เขา้ไปเร่ือยๆ ไม่ใช่การแทนท่ีขอ้มูลเก่าแต่อยา่งใด ขอ้มูลเก่าก็จะมีสถานะเป็นขอ้มูล

ในอดีตไป (เหมาะสมแก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นหลงั) ดงันั้น ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจึงไม่ตอ้งท าการ 

Normalize เหมือนกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศทัว่ไป 

o ข้อดีของคลงัข้อมูล 

การพฒันาระบบคลงัขอ้มูลนั้นเป็นเร่ืองยาก แต่หากองค์กรสามารถพฒันาและประสบความส าเร็จก็จะเกิด

ประโยชนต่์อองคก์รในประเด็นหลกัๆ ดงัน้ี 

1. ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูง ถึงแมว้า่จะมีการลงทุนท่ีสูงก็ตาม 

2. เน่ืองจากการใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสูง จึงท าให้องคก์รเกิดความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในแง่ของ

การไดรั้บขอ้มูลและสารสนเทศก่อนคู่แข่ง ท าให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้นเพี่อก าหนดเป็น

แผนกลยุทธ์ และก าหนดทิศทางในการด าเนินงานได้ก่อนคู่แข่งขัน เช่น พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

แนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดดัสินใจของผูต้ดัสินใจ เน่ืองจากคลงัขอ้มูลไดจ้ดัการให้ขอ้มูลท่ีรับมาจาก

แหล่งขอ้มูล ท่ีแตกต่างกนั มีความสอดคลอ้งกนั และวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีผูต้ดัสินใจตอ้งการ อีก

ทั้งขอ้มูลท่ีมีอยู่ในคลงัขอ้มูลก็มีปริมาณมากทั้งขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนั จึงท าให้การตดัสินใจมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

o ข้อเสียของคลงัข้อมูล 

ถึงแมว้า่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการคลงัขอ้มูลจะค่อนขา้งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจน าเขา้หรือพฒันาข้ึนมา

ใชใ้นองคก์รก็ตาม แต่ขอ้เสียเม่ือติดตั้งและใชง้านคลงัขอ้มูลก็มีเช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่งดงัน้ี 
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1. ขั้นตอนในการกลัน่กรองและโหลดขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลนั้นใชเ้วลานาน และตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความ

ช านาญ ในการกลัน่กรองขอ้มูล 

2. แนวโน้มความตอ้งการขอ้มูลมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือผูใ้ช้ไดรั้บขอ้มูลตามท่ีตอ้งการจากคลงัขอ้มูล

แล้ว ความต้องการข้อมูลของผูใ้ช้ก็จะมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากเช่ือในประสิทธิภาพของ

คลังข้อมูลว่าจะจดัหา ให้ตนได้แน่นอน จึงอาจเป็นสาเหตุให้ค  าตอบท่ีผูใ้ช้ต้องการเพิ่มความ

ซบัซอ้นใหก้บักระบวนการท างานมากข้ึน 

3. ใชเ้วลานานในการพฒันาคลงัขอ้มูล 

4. ระบบคลงัขอ้มูลมีความซบัชอ้นสูง 

 

 

o สถาปัตยกรรมของคลงัข้อมูล 

คลังข้อมูลเป็นศูนย์รวมของหลักการวิธีการมากมายหลากหลาย อาทิเช่น การออกแบบและสร้าง

โครงสร้างของขอ้มูล ใน Data Warehouse วิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล วิธีการสร้างผลลพัธ์จากขอ้มูล

ท่ีมี รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษา วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นตน้ ซ่ึงหลักการวิธีการเหล่าน้ี เราจะ

รวมเรียกว่า “การคลังข้อมูล (Data Warehousing)’’ 

ดงันั้น ในการจะพฒันาคลงัขอ้มูล จะตอ้งทราบถึงองค์ประกอบของคลงัขอ้มูลวา่ ส่วนใดบา้งท่ีจะท า

หน้าท่ีในการเขา้ถึง (Access) ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัในแง่ของแหล่งขอ้มูล การท าให้ขอ้มูลไม่มีความซ ้ า

ชอ้น (Cleansing) การแปลง ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีคลงัขอ้มูลตอ้งการ และการเก็บ

บนัทึกขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีง่าย ต่อการน าไปใชง้าน (จดักลุ่มตามการสืบคน้) ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 3.11 แสดงสถาปัตยกรรมของคลงัขอ้มูล 
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■Data Acquisition System 

Data Acquisition System จะท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลท่ีมาจากภายนอก ซ่ึงในท่ีน้ีหมายรวมทั้งขอ้มูล

ท่ีมาจาก ภายนอกและภายในองคก์ร (แต่อยูน่อกระบบ Data Warehouse) ขอ้มูลท่ีเขา้มาท่ี Data Acquisition 

System จะได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้งในขั้นตน้ ก่อนท่ีจะส่งไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของ Data Warehouse 

ต่อไป 

การรับข้อมูลจากภายนอกนั้ นอาจจะได้มาโดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต หรือแมแ้ต่ไดม้าจากการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการป้อนขอ้มูลดว้ยเจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ช่นกนั 

นอกจากหน้าท่ีในการรับและตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นแล้ว Data Acquisition System ยงัท าหน้าท่ีเป็นผู ้

ติดต่อกับผูใ้ห้ขอ้มูล ในกรณีท่ีข้อมูลไม่มีขอ้ผิดพลาด Data Acquisition System จะท าหน้าท่ียืนยนัความ

ถูกตอ้งของขอ้มูล แต่ในกรณีท่ีขอ้มูลมีความผิดพลาดเกิดข้ึน Data Acquisition System จะท าหนา้ท่ีติดต่อให้

ผูส่้งขอ้มูล ส่งขอ้มูลท่ี ถูกตอ้งกลบัมาใหอี้กคร้ังหน่ึง 

 

 Data Staging Area 

Data Staging เป็นวิธีการท่ีคลงัขอ้มูลจะปรับขอ้มูลเพื่อลดความซ ้ าซ้อน (Cleansing) และการเลือก

เฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ (Filtering) เพื่อน ามาเก็บไวใ้นคลงัขอ้มูลเพื่อใชง้านต่อไป ดงันั้น Data Staging 

Area จึงเป็นท่ีพกัขอ้มูลเพื่อด าเนินการแปลงขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งในเบ้ืองตน้ ส ารองขอ้มูลชัว่คราว

ก่อน การโหลดเขา้สู่ Data Warehouse Database และปรับขอ้มูลลดความซ ้ าซ้อน ก่อนจะน าขอ้มูลท่ีสะอาด

แลว้ เขา้สู่ Data Warehouse Database ต่อไป 

 Data Warehouse Database 

Data Warehouse Database ถูกใชเ้พื่อเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลของ 

องคก์ร กระบวนการส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาระบบคลงัขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจของ 

องค์กร การออกแบบจ าลองขอ้มูล (Data Model) ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อการออกแบบขอ้มูลภายใน Data 

Warehouse Database นัน่เอง 

กระบวนการต่ างๆ  ท่ี ก ระท าใน  Data Acquisition System และ  Data staging Area ถื อ เป็ น

กระบวนการท่ีท า เพื่อให้ขอ้มูลสามารถเก็บบนัทึกใน Data Warehouse Database ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในขณะท่ี

ผลลพัธ์ต่างๆท่ีตอ้งการ สามารถดึงไดจ้าก Data Warehouse Database เช่นเดียวกนั ดงันั้น เราสามารถกล่าว

ไดว้า่ Data Model และ Data Warehouse Database เปรียบเสมือนหวัใจของคลงัขอ้มูล 
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การเก็บขอ้มูลใน Data Warehouse Database นั้นมีความแตกต่างจากระบบสารสนเทศทัว่ๆ ไป ซ่ึง

ในระบบ สารสนเทศทัว่ไปนั้นขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นระบบสามารถถูกเปล่ียนแปลงปรับเปล่ียนไต ้แต่ใน Data 

Warehouse นั้น ขอ้มูลท่ีเก็บไวจ้ะมีลกัษณะของการเก็บแบบตลอดไป ไม่แกไ้ขขอ้มูลหากไม่จ  าเป็น แต่ถา้มี

การเปล่ียนแปลงแก้ไขเน่ืองจากการเคล่ือนไหวของขอ้มูล (เซ่น การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค่าบางค่าอนั

เน่ืองมาจากธุรกิจขององค์กร) ขอ้มูลตวันั้นๆ จะถูกเพิ่มเติมเขา้ไปและปล่อยให้ขอ้มูลตวัเดิม (ค่าก่อนการ

เปล่ียนแปลง) มีสภาพเป็นประวติัศาสตร์ของขอ้มูลตวัปัจจุบนัแทน ซ่ึงถา้พิจารณาดูแลว้จะเห็นวา่ขอ้มูลใน 

Data Warehouse จะไม่ถูกลบออก (Non-Volatility Data) แต่อยา่งใดแต่ในทางตรงกนัขา้มเราจะสามารถหา

ความเคล่ือนไหวของขอ้มูลไดจ้าก Data Warehouse 

 

 Data Provisioning Area หรือ Data Mart 

Data Provisioning Area หรือ Data Mart จะท าหน้าท่ีในการเก็บบนัทึกขอ้มูลและผลลพัธ์ต่างๆท่ี

จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลจากData Warehouse Database จะถูกดึงและประมวลผลแลว้น า

ผลท่ีได้มาเก็บไวท่ี้ Data Provisioning Area หรือ Data Mart ซ่ึงโครงสร้างข้อมูลของ Data Provisioning 

Area นั้น อาจมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับใน Data Warehouse Database หรืออาจจะเป็นโครงสร้างข้อมูลท่ี

เหมาะสมส าหรับการน าขอ้มูลไปใชง้าน (เช่น อยูใ่นรูป Report เป็นตน้) ในการใชง้าน เราจะนิยมเรียก Data 

Provisioning Area วา่ “Data Mart" 

กล่าวไดว้่า Data Mart แต่ละตวันั้นเสมือนหน่ึงการตดัเอาบางส่วนของ Data Warehouse Database 

มาวางไว ้(ซ่ึงนัน่หมายความวา่ ขอบเขตของเน้ือหาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่น Data Mart ยอ่มจะแคบกวา่ท่ีมีอยูใ่น Data 

Warehouse Database) และจดัเตรียมรูปแบบท่ีง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปใช้

งานต่อไป ซ่ึงตามปกติแลว้ Data Mart หน่ึงๆ ถูกจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองจุดประสงคข์องการใชง้านอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือเพื่อกลุ่มงานใดกลุ่มงานหน่ึงหรือหลายๆกลุ่มงานในองคก์ร 

 

 End Users Terminal 

End Users Terminal เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีดึงเอาขอ้มูลท่ีได้ถูกเตรียมไวใ้น Data Provisioning Area 

หรือแมแ้ต่ Data Warehouse Database เพื่อน าเสนอผลลพัธ์ท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใน End Users 

Terminal โดยจะมีเคร่ืองมือหรือระบบท่ีท าหน้าท่ีออกรายงาน ซ่ึงอาจจะเป็น Simple Reporting Tools หรือ 

Multi-Dimensional Tools หรือ Data Mining Tools ก็ได ้
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 Metadata Repository 

Metadata Repository เป็นพื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการควบคุมการท างาน

และ ควบคุมขอ้มูลในคลงัขอ้มูล ซ่ึงเรียกวา่ “Metadata" โดย Metadata จะมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลต่างๆ 

ใน Data Acquisition System, Data Staging Area, Data Warehouse Database และ Data Provisioning Area 

อาทิเช่น ค านิยามของข้อมูลใน Data Warehouse Database ความถ่ีในการน าเข้าข้อมูลแต่ละตัวใน Data 

Acquisition System กระบวนการในการแปลงโครงสร้างขอ้มูลใน Data staging Area ขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับ

การออกรายงานแต่ละรายงานในData Provisioning Area เป็นตน้ 

 

o การวเิคราะห์ข้อมูลในคลงัข้อมูล 

ในคลงัขอ้มูลจะแบ่งส่วนของขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือขอ้มูลเพื่อการปฏิบติังาน และขอ้มูลเพื่อการ

วิเคราะห์ ส าหรับขอ้มูลประเภทแรก เป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการสั่งสมของกิจกรรมและผลการปฏิบติังานของ

องคก์ร ซ่ึงผา่นระยะเวลาท่ียาวนาน การจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชง้านตอ้งผา่นกระบวนการประมวลผลอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง เช่น การรวม การหาผลเฉล่ีย การจดัล าดบั เป็นตน้ ส่วนขอ้มูลประเภทหลงั เกิดจากการพยายาม

ใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในการจดัการ ด้านค านวณ และรวบรวมขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบท่ี

พร้อมต่อการใช้งาน โดยไม่ตอ้งประมวลผล อีกคร้ังหน่ึง ขอ้มูลเพื่อการปฏิบติังานจะถูกน าไปใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบ Query and Reporting ในขณะเดียวกนั ขอ้มูลเพี่อการวิเคราะห์จะถูกน าไปใชเ้พื่อการใช้

งานแบบ Multidimensional Data Analysis อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลทั้งสองประเภทท่ีกล่าวมานั้น สามารถถูก

น ามาใช้ร่วมกนัในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Data Mining ซ่ึงความหมาย และรายละเอียดคร่าวๆ ของการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งสามแบบมีดงัน้ี 

 Query and Reporting  หมายถึง การใช้โปรแกรมหรือระบบท่ีเรียกว่า “ระบบสร้างรายงาน 

(Report Generator)” เพื่อรับขอ้มูลท่ีเกิดจาก การปฏิบติังานในระบบมาประมวลผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพี่อให้

เกิดเป็นผลลพัธ์เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ ตามท่ีตอ้งการ 

 Multidimensional Data Analysis  หรือ การวิเคราะห์ขอ้มูลแนบหลายมิติ หมายถึง การใช้โป

แกรมหรือระบบท่ีเรียกว่า “ระบบสร้างการ ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical 

Processing Generator หรือ OLAP Generator)" เพื่อน าเอาขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ดัท าไวล่้วงหน้า

มาประมวลผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์หรือมีค่า (Measures) ท่ีมีหลากหลายมุมมอง (Dimension) 

เพื่อการเตรียมพร้อมส าหรับหยบิไปใชไ้ดท้นัทีในอนาคตโดยไม่ตอ้งประมวลผล 
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 Data Mining  หรือ การท าเหมืองข้อมูล หมายถึง การใช้โปรแกรมท่ีมีความชาญฉลาดใน

ระดับหน่ึงท่ีเรียกว่า “Data Mining Tools’’ เพื่อการวิเคราะห์ ค้นหา หรือสร้างความรู้ใหม่ (Discovered 

Knowledge) ซ่ึงไม่เคยมีมาก่อนในการท า Query and Reporting และ Multidimensional Data Analysis 

เราสามารถเปรียบเทียบการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งสามแบบในแง่ของความยากง่าย และเคร่ืองมือ

ท่ีใชส้ าหรับการ วเิคราะห์ขอ้มูลไตด้งัรูปท่ี 3.12 

 
 

รูปท่ี 3.12 แสดงการเปรียบเทียบการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้ง 3 แบบในแง่ต่างๆ 

 

จากรูปท่ี 3.12 พบวา่วิธีการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความยุง่ยากมากท่ีสุด คือ การท าเหมืองขอ้มูล อยา่งไร

ก็ตาม การท าเหมืองขอ้มูลก็เป็นวธีิการท่ีน่าสนใจขององคก์รใหญ่ในปัจจุบนั 

รูปท่ี 3.13 ในหน้าถดัไป แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลในคลงัขอ้มูล จะสังเกตเห็นวา่การเตรียมขอ้มูล

แบบ Multidimensional เพื่อการใช้งานนั้น มกัจะท าในเวลาท่ีองค์กรไม่ได้ปฏิบติังาน เช่นในเวลาค ่า หรือ

หลงัเลิก งานซ่ึงหากไม่ข้อผิดพลาดใดๆ ในตอนเช้าผูว้ิเคราะห์สามารถน าเอา OLAP ซ่ึงเป็นผลจากการ

ประมวลผลดงั กล่าวไปใช้งานไดเ้ลย ต่างจากรายงานตามปกติซ่ึงตอ้งอาศยัการประมวลผลในเวลาท างาน 

หากมีขอ้มูลท่ี ตอ้งใชจ้  านวนมากยอ่มเกิดความล่าชา้ อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลในเวลา

ท างาน การออกรายงานตามปกติจะสามารถแสดงผลจากขอ้มูลในปัจจุบนั (Real Time Report) ได ้ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ี OLAP ไม่สามารถจะใหไ้ด ้
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3.7.2 การประมวลผลเชิงวเิคราะห์แบบออนไลน์ 

(Online Analytical Processing : OLAP) 

หวัขอ้ท่ีผา่นมาไดก้ล่าวถึงเทคโนโลย ี“คลงัขอ้มูล” ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจของผู ้

ตดัสินใจได ้โดยในส่วนของผูใ้ชค้ลงัขอ้มูลหรือผูต้ดัสินใจนั้น จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

คลงัขอ้มูล เพื่อใหค้ลงัขอ้มูลสามารถจดัเตรียมขอ้มูลเชิงวเิคราะห์ไวใ้ห้ผูต้ดัสินใจไดต้ามท่ีตอ้งการ เคร่ืองมือ

ชนิดหน่ึงท่ีนิยมใชก้็คือ OLAP 

o ความหมายของ OLAP 

OLAP คือ กระบวนการประมวลผลขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ ท่ีช่วยให้ผูใ้ช้สามารถวิเคราะห์

ขอ้มูลในมิติต่างๆ (Multidimensional Data Analysis) ของขอ้มูลไดง่้ายยิ่งข้ึน เช่น ผูใ้ชท้  าการสอบถาม

ข้อมูลยอดขายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน ้ าทั้ งหมดของบริษัทท่ีจ าหน่ายในจงัหวดัภูเก็ตในเดือนมีนาคม 

เปรียบเทียบกบัยอดขายชุดว่ายน ้ ารุ่นเดียวกนัในเดือนตุลาคม และเปรียบเทียบยอดขายชุดว่ายน ้ าและ

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของบริษทัท่ีขายในจงัหวดัภูเก็ตในช่วงเวลาเดียวกนั 

การติดตั้งระบบ OLAP ข้ึนใช้งานโดยส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบหลายมิติ 

(Multidimensional Database) ซ่ึงจะท าให้ได้ผู ้ใช้สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในมิติท่ี

ตอ้งการได ้

o Multidimensional Database 

Multidimensional Database เป็นฐานข้อมูลท่ีใช้ในการจดัเก็บและจดัการข้อมูลให้สามารถ

แสดงผลตามมิติของขอ้มูลต่างๆได ้พฒันาต่อจากฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ให้มีความสามารถมากข้ึนเพื่อ

รองรับการประมวลผลเซิงวิเคราะห์ หรือ OLAP นั่นเอง ในท่ีน้ีจะขอเร่ิมตน้ในหัวขอ้น้ีดว้ยการแสดง

ให้เห็นถึงการน าเสนอขอ้มูลหลายมิติหรือหลายมุม มองวา่ สามารถน าเสนอขอ้มูลให้ผูใ้ชส้ามารถเกิด

ความเขา้ใจไดง่้ายกวา่ เช่น การน าเสนอขอ้มูลจากการสอบถามวา่ “ให้แสดงผลรวมของยอดขายในแต่

ละจงัหวดั และในแต่ละไตรมาส” ซ่ึงหากเป็นการจดัการฐานขอ้มูลเซิงสัมพนัธ์ธรรมดา ก็อาจแสดงได้

ในรูปของตารางดงัน้ี 
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จังหวดั ไตรมาส ยอดขาย 

กรุงเทพฯ 1 750,000 

กรุงเทพฯ 2 800,000 

กรุงเทพฯ 3 825,000 

กรุงเทพฯ 4 700,000 

เชียงใหม่ 1 550,000 

เชียงใหม่ 2 500,000 

เชียงใหม่ 3 650,000 

เชียงใหม่ 4 700,000 

สุราษฎร์ธานี 1 450,000 

สุราษฎร์ธานี 2 452,250 

สุราษฎร์ธานี 3 425,500 

สุราษฎร์ธานี 4 400,000 

 

จะเห็นวา่ การน าเสนอขอ้มูลตามการสอบถามท่ีไดรั้บการจดัการจากระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิง

สัมพนัธ์แบบธรรมดาจะแสดงเป็น 3 ฟิลด ์และหลายเรคคอร์ด แต่หากไดรั้บการน าเสนอแบบหลายมิติ จะท า

ใหดู้ง่ายกวา่ ดงัน้ี 

             จังหวดั 

ไตรมาส 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี 

1 750,000 550,000 450,000 

2 800,000 500,000 452,250 

3 825,000 650,000 425,500 

4 700,000 700,000 400,000 

 

จะเห็นวา่ หากไดรั้บการน าเสนอขอ้มูลแบบหลายมิติ ดงัตารางขา้งบน คือ แบ่งตามไตรมาสและ

จงัหวดั จะคล้ายกับเป็นตารางเมตริกซ์ 2 มิติ (2 Dimension Cube) และหากเป็นกรณีท่ีด้องการให้แสดง

ขอ้มูลตามการสอบถาม คือ “ให้แสดงขอ้มูลผลรวมของยอดขายในกรุงเทพฯ เฉพาะในไตรมาสท่ี 1" ผลลพัธ์
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ท่ีไดจ้ากการสอบถามน้ีคือค่า ยอดขายค่าเดียว = 750,000 บาท จึงไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงในรูปแบบหลายมิติก็

ได ้แต่หากผูใ้ช้ตอ้งการให้แสดงผล ขอ้มูลท่ีก่อนการแสดงผลจะตอ้งมีการค านวณหรือรวมขอ้มูลหลายตวั 

หรือหากในฐานขอ้มูลนั้นมีขนาดใหญ่ประกอบ ไปดว้ยขอ้มูลหลายร้อยจงัหวดั การแสดงผลจากฐานขอ้มูล

เชิงสัมพนัธ์แบบธรรมดาจะช้าลง แต่หากเป็นการแสดงผล จากการจดัการฐานขอ้มูลแบบหลายมิติจะท าให้

รวดเร็วข้ึน สังเกตไดจ้ากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สินค้า จังหวดั ไตรมาส ยอดขาย 

โทรศพัทมื์อถือ กรุงเทพฯ 1 750,000 

บตัรเติมเงิน กรุงเทพฯ 1 350,000 

โทรศพัทมื์อถือ กรุงเทพฯ 2 800,000 

บตัรเติมเงิน กรุงเทพฯ 2 300,000 

โทรศพัทมื์อถือ กรุงเทพฯ 3 825,000 

บตัรเติมเงิน กรุงเทพฯ 3 280,000 

โทรศพัทมื์อถือ กรุงเทพฯ 4 700,000 

บตัรเติมเงิน กรุงเทพฯ 4 380,000 

โทรศพัทมื์อถือ เชียงใหม ่ 1 550,000 

บตัรเติมเงิน เชียงใหม ่ 1 280,000 

โทรศพัทมื์อถือ เชียงใหม ่ 2 500,000 

บตัรเติมเงิน เชียงใหม ่ 2 250,000 

โทรศพัทมื์อถือ เชียงใหม ่ 3 650,000 

บตัรเติมเงิน เชียงใหม ่ 3 245,500 

โทรศพัทมื์อถือ เชียงใหม ่ 4 700,000 

บตัรเติมเงิน เชียงใหม ่ 4 235,000 

 

จากตารางขา้งตน้ ขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ “ชนิดสินคา้’' หากมีการสอบถามขอ้มูล '‘ยอดขายในแต่ละ

จงัหวดั ของสินคา้ แต่ละชนิด และในแต่ละไตรมาส" การแสดงผลจากฐานขอ้มูลเซิงสัมพนัธ์แบบธรรมดา 

(ดงัตารางขา้งตน้) จะท าให้ผูใ้ชอ่้านขอ้มูลไดล้ าบาก และกระบวนการคน้หาขอ้มูลก็จะชา้ลงดว้ย แต่หากเป็น
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การแสดงผลแบบหลายมิติ จะมิ ลกัษณะเป็นรูป “ลูกบาศก์เมตร หรือลูกเต่า (Cube)” แทนขอ้มูลแต่ละค่า 

เรียกวา่ “Cell" แลว้น ามาเรียงต่อกนัเป็น ตาราง 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติของจงัหวดั สินคา้ และไตรมาส ดงัรูปท่ี 3.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.14 แสดงลกัษณะการแสดงขอ้มูลแบบหลายมิติ 

โครงสร้างฐานขอ้มูลแบบหลายมิติ จะใช้จดัเก็บขอ้มูลเพื่อการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงจะท า

ให้การแสดงผลขอ้มูล นั้นเขา้ใจไดง่้ายและสามารถแสดงผลขอ้มูลตามการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ไดดี้กว่า

โครงสร้างฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

o การด าเนินการกบั OLAP 

เน่ืองจากฐานขอ้มูลแบบหลายมิติถูกคิดคน้ข้ึนมาเพื่อรองรับการเรียกใชข้อ้มูลเชิงวิเคราะห์ ซ่ึง

จะตอ้งมีการด าเนินการกบัขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. Roll Up แล: Drill Down 

Roll Up และ Drill Down คือ การเปล่ียนแปลงระดบัความละเอียดของการพิจารณาขอ้มูล โดยท่ี 

Roll Up และ Drill Down มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

- Drill Down หมายถึง การเพิ่มความละเอียดในการพิจารณาขอ้มูลจากระดบัท่ีหยาบไปสู่ระดบั

ท่ีละเอียด มากข้ึน  

- Roll Up หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Consolidation เป็นกระบวนการตรงกนัขา้มกบั Drill 

Down หมายถึง การเปล่ียนแปลงระดบัความละเอียดของการพิจารณาขอ้มูล จากระดบัท่ีละเอียด

ข้ึนมาสู่ระดบัท่ีหยาบ มากข้ึน 
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Region Shop Date Product Type Product Amount 

North ABC 12/12/2003 Glossary Fish 10,000.00 

North ABC 13/12/2003 Glossary Meat 20,000.00 

North Platter 12/12/2003 Glossary Pork 25,000.00 

North Platter 13/12/2003 Miscellaneous Medicine 6,000.00 

South Five Mart 12/12/2003 Glossary Fish 8,000.00 

South Five Mart 13/12/2003 Glossary Pork 23,000.00 

South Five Mart 12/12/2003 Miscellaneous Medicine 10,000.00 

South Five Mart 13/12/2003 Miscellaneous Pencil 500.00 

 

Cube ท่ีไดจ้าก Fact Table  เบ้ืองตน้  มีลกัษณะดงัรูปท่ี 3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 แสดงตวัอยา่ง Cube ท่ีไดจ้าก Fact Table เบ้ืองตน้ 

หรือสามารถแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตัวอย่าง 3.1 ต่อไปน้ีเป็นตารางขอ้มูลของรายการขายสินคา้แยกตามภูมิภาค (Region) ร้านคา้ (Shop) 

ประเภท สินคา้ (Product Type) และรายการสินคา้ (Product) ในเร่ืองของ OLAP จะเรียก

ตารางขอ้มูลน่ีวา่ “Fact Table’’ ดงัน้ี 
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 Product Type   Glossary Glossary Glossary Misc Misc 

 Product   Fish Meat Pork Medicine Pencil 

Region Shop       

North ABC 10,000 20,000    

North Platter   25,000 6,000  

South Five Mart 8,000  23,000 10,000 500 

และแสดงการ Roll Up และ Drill Down ขอ้มูลได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

Region SUM 

North 61,000 

South 41,500 

             Roll Up               Drill Down 
 Product Type   Glossary Misc 

Region     

North  55,000 6,000 

South  31,000 10,500 

              Roll Up               Drill Down 
 Product Type   Glossary Misc 

Region  Shop    

North ABC 30,000  

North Platter 25,000 6,000 

South Five Mart 31,000 10,500 

              Roll Up               Drill Down 
 Product Type   Glossary Glossary Glossary Misc Misc 

 Product   Fish Meat Pork Medicine Pencil 

Region Shop       

North ABC 10,000 20,000    

North Platter   25,000 6,000  

South Five Mart 8,000  23,000 10,000 500 



BC20301 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ     ห น้ า  | 40 

จากตาราง แสดงการท า Roll Up และ Drill Down จะเห็นวา่ Drill Down จะเป็นการพิจารณาขอ้มูล

จาก ระดบัหยาบ คือ เฉพาะผลรวมยอดขายในแต่ละภาค แลว้ค่อยพิจารณาลงไปในระดบัรายละเอียดเป็น

ชนิด ของสินค้าแบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ Glossary และ Miscellaneous และสินค้าแต่ละชนิด ยงัแบ่งเป็น

ประเภทไดอี้ก เช่น Glossary มีสินคา้ประเภท Fish, Meat และ Pork ส่วน Miscellaneous แบ่งเป็น Medicine 

และ Pencil ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลแบบเจาะลึกลงเฉพาะในเร่ืองยอดขายในแต่ละระดบัได ้

ส าหรับการพิจารณาขอ้มูลแบบ Roll Up ก็เซ่นเดียวกนั วิเคราะห์จากขอ้มูลในระดบัท่ีละเอียดสุด

ไปจนถึง ระดบัท่ีหยาบท่ีสุดหรือในระดบัท่ีเป็นภาพรวมนัน่เอง 

 

2. Slice and Dice  หรือบางคร้ังอาจเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ “Pivoting” เป็นการแยกขอ้มูลออกเป็น

ส่วนเพื่อพิจารณาเฉพาะส่วน ท่ีตอ้งการโดยเฉพาะ โดยเกณฑใ์นการแยกจะใชข้อ้มูลของมิติใดๆ 

2.1 Slice  การ Slice หมายถึง การเลือกพิจารณาผลลพัธ์บางส่วนท่ีเราสนใจ โดยการเลือกเฉพาะ

ค่าท่ีถูกก ากบั ดว้ยขอ้มูลบางค่าของแต่ละมิติเท่านั้น ดงัรูปตวัอยา่งท่ี 3.16 

 

 
รูปท่ี 3.16 แสดงตวัอยา่งการ Slice 
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จากรูป แสดงตวัอย่างการ Slice ขอ้มูล เพี่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มสินคา้ประเภท “Glossary" ซ่ึง ใน

ท่ีน้ีจะแสดงใหเ้ห็นชดัข้ึนดว้ยตารางต่อไปน้ี 

 Product Type   Glossary Glossary Glossary Misc Misc 

 Product   Fish Meat Pork Medicine Pencil 

Region Shop       

North ABC 10,000 20,000    

North Platter   25,000 6,000  

South Five Mart 8,000  23,000 10,000 500 

Slice (เลือกเฉพาะรายการสินคา้ประเภท Glossary) 

 Product Type   Glossary Glossary Glossary 

 Product   Fish Meat Pork 

Region Shop     

North ABC 10,000 20,000  

North Platter   25,000 

South Five Mart 8,000  23,000 

2.2 Dice  การ Dice คือ กระบวนการพลิกแกนหรือมิติขอ้มูล ให้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ขอให้
พิจารณา จากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.17 แสดงตวัอยา่งการ Dice 

ตัวอย่าง 3.2 จากตวัอยา่ง Fact Table ในตวัอยา่งท่ี 3.1 สมมติวา่ ผูใ้ชต้อ้งการใหแ้สดงผลขอ้มูลในมิติ “Shop 

และ Product Type” ในเบ้ืองตนั จากนั้นให้เปล่ียนการแสดงผลขอ้มูลจากมิติ Shop-Product 

Type ไปเป็น Date-Product Type ตงัรูปที 3.17 
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จากภาพ แสดงตวัอยา่งตารางขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ Dice ดงัน้ี 

Product Type   Glossary Misc 

Shop    

ABC 30,000.00  

Platter 25,000.00 6,000.00 

Five Mart 31,000.00 10,500.00 

 

Product Type   Glossary Misc 

Date    

12/12/2003 43,000.00 10,000.00 

13/12/2003 43,000.00 6,500.00 

 

o ประโยชน์ของ OLAP 

การใช้ระบบประมวลผลเซิงวิเคราะห์แบบออนไลน์เพื่อช่วยจดัการข้อมูลในระบบสนับสนุนการ

ตดัสินใจ ช่วยให ้ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท างานไดดี้ยิง่ข้ึนตงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลในมุมมองต่างๆ ท าให้ผูต้ดัสินใจมีมุมมองเก่ียวกบัการ

เปรียบเทียบ  ขอ้มูลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจ 

2. ช่วยให้ผูใ้ช ้(ผูต้ดัสินใจ) สามารทคดัเลือกขอ้มูลส าหรับตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

ระบบ ประมวลผลเซิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ไดท้  าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลในมุมมอง

ต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

3. ช่วยให้ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถสร้างขอ้มูลตามมุมมองของตนเองได ้เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชง้าน

เฉพาะดา้น 

4. สามารถสอบถามขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว แมใ้นฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้นมาก 

5. เน่ืองจากความสามารถในการเปล่ียนมุมมองในการเปรียบเทียบข้อมูลจาก Multidimensional 

Database ของการประมวลผลขอ้มูลเซิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ ท าให้ไดรั้บขอ้มูลในมุมมองใหม่ๆ 

ส าหรับประกอบการ ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจท าให้การตัดสินใจมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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3.7.3 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 

นอกจากการใช้เทคนิค OLAP ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากคลังข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตามท่ีผูใ้ช้

ต้องการไปใช้ ประกอบการตัดสินใจแล้ว ย ังมีเทคนิคอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความสามารทวิเคราะห์ สกัด 

กลัน่กรอง โดยเฉพาะอยา่งยิงท าให้ ผูต้ดัสินใจไดรั้บองคค์วามรู้ใหม่จากขอ้มูลท่ีมีในคลงัขอ้มูลอีกดว้ย จาก

ลกัษณะของการขุดด้นขอ้มูลดว้ยเทคนิคต่างๆ ทีใช้ จึงท าให้เรียกเทคนิคนิว่า “Data Mining” หรือเหมือง

ขอ้มูล ซ่ึงจะท าใหผู้ต้ดัสินใจนอกจากจะไดรั้บความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ'ใหก้ารตดัสิน'ใจแลว้ 

ผูต้ดัสินใจยงัอาจกลายเป็นนกัสถิติไปดว้ยก็ได ้

 

o ความหมายของเหมืองข้อมูล 

ดว้ยศกัยภาพของเหมืองขอ้มูลท่ีมีมากมาย จึงท าให้มีนิยามของเหมืองขอ้มูลมีมากมายแตกต่างกนั

ออกไป ความ แตกต่างของนิยามท่ีถูกก าหนดข้ึนนั้น จะอยู่ท่ีขอบเขตของการให้นิยาม เช่น อาจกล่าวว่า 

“เหมืองขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือ ท่ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรงจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่หรืออาจ

กล่าวว่า “เหมืองขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือ และ Application ท่ีสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติได”้ 

เป็นตน้ แต่โดยสรุปแลว้ Data Mining มีความหมายดงัน้ี 

เหมีองข้อมูล หรือ Data Mining หมายถึง การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อแยกประเภท จ าแนกรูปแบบและ

ความสัมพนัธ์ ของขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่หรือคลงัขอ้มูล และน าสารลนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้นการดดัสิน

ใจธุรกิจ ดงันั้นผูใ้ช ้ท่ีไม่มีความเช่ียวชาญดา้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การท าเหมืองขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคบางประการเพื่อคน้หา

ขอ้มูลท่ีถูกซ่อนอยู ่จ  าแนกรูปแบบและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านั้นจากคลงัขอ้มูล ซ่ึงอาจท า

ให้ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ ของข้อมูลท่ีไม่เคยมีมาก่อน จนกลายเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 

(Knowledge Discovery) ท่ีจดัว่าเป็นวตัถุ ประสงค์หลักของการท าเหมืองข้อมูล ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีถูก

คน้พบนั้น อาจรวมถึงกฎเกณฑ์ (Rules) บางอยา่ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจ และเป็นแนวทางใน

การประเมินผลลพัธ์จากการตดัสินใจได ้
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o เทคนิคในการท าเหมืองข้อมูล 

เทคนิคท่ีน ามาใช้ในการท าเหมืองข้อมูลให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ได้จริงตามแนวคิด 

(Concept) ท่ีวางไวน้ั้นมือยู่ ด้วยกนัหลายอย่าง เทคนิคแต่ละอย่างก็เหมาะสมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางด้านธุรกิจแตกต่างกันออกไป อย่างไร ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เทคนิคท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่ มี 4 

ประเภท ไดแ้ก่ Classification, Clustering, Association และ Visualization ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

■ เทคนิคClassification 

เทคนิค Classification เป็นเทคนิคในการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลด้วยคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีไดมี้การ

ก าหนดไวแ้ลว้ เทคนิคประเภทน้ีเหมาะกบัการสร้างแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ค่าขอ้มูล (Predictive 

Modeling) ในอนาคต จากการท่ีไดจ้  าแนกกลุ่มขอ้มูลตวัอยา่งไวแ้ลว้ ซ่ึงในลกัษณะดงักล่าวน้ีจะเรียกวา่ 

“Supervised Learning” เทคนิคการ Classification มี  2 รูปแบบ ได้แก่  Tree Induction และ Neural 

Induction 

 

โดยขอ้มูลท่ีไดจ้  าแนกกลุ่มไวแ้ลว้ตามคุณลกัษณะท่ีสนใจ 2 ประการ คือ อายเุช่าสินทรัพย ์และอายผุูเ้ช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 3.3 สมมติว่าตอ้งการพยากรณ์วา่ลูกคา้ท่ีปัจจุบนัน้ีไตเ้ช่าสินทรัพยอ์ย่างใดอย่างหน่ึงไปแลว้ จะมี

โอกาส ตดัสินใจรอสินทรัพยช์นิดนั้นไปเป็นของตนเองหรือไม่ 

อายเุช่าทรัพยสิ์น อายผุูเ้ช่า ช่ือสินทรัพย ์

2 25 YES 

3 22 YES 

1 28 NO 

5 30 YES 

4 27 NO 

2 21 NO 

3 23 NO 

… … … 
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จากขอ้มูลตวัอยา่งท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้ท าให้สามารถทราบไดว้า่ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะอยา่งไร จึงจะมีโอกาส

ซ้ือสินทรัพย ์และเม่ือมีการวิเคราะห์ขอ้มูลก็อาจท าให้พบผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ใตว้า่ “ลูกคา้ท่ีมีอายุเช่า

สินทรัพยต์ั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป และอายุของผูเ้ช่าตั้งแต่ 25 ปีข้ึน จะตกลงใจช้ือสินทรัพยม์าเป็นของตนเอง” ซ่ึง

น ามาสร้างเป็นแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ ขอ้มูลลูกคา้ในอนาคตได ้ตวัอย่างแบบจ าลอง Tree Induction และ 

Neural Induction แสดงดงัรูปท่ี 3.18 (a) และ (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.18 แสดงแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคต 

 เทคนิค Clustering 

เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลใหม่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โดยท่ีไม่มีการ

จดักลุ่ม ขอ้มูลตวัอยา่งไวล่้วงหนา้ ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ “Unsupervised Learning” ตวัอยา่งเช่น สมมติวา่ใน

การ วิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้บริษทัประกนัชีวิตแห่งหน่ึง พบวา่ ลูกคา้ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุรถยนต์มาก

ท่ีสุด คือ กลุ่มลูกค้าเพศชาย ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิง พบว่าการเสียชีวิตมีสาเหตุเน่ืองมาจาก

โรคมะเร็ง ปากมดลูกมากท่ีสุด ดงันั้น ทางบริษทัจึงอาจน าขอ้มูลดงักล่าว มาพิจารณากรมธรรม์ฉบบัพิเศษ

เพื่อประกนั โรคร้ายของลูกคา้เพศหญิงโดยเฉพาะ เป็นตน้ 
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 เทคนิค Association 

เป็นเทคนิคท่ีใช้คน้พบองค์ความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ด้วยการเช่ือมโยงขอ้มูลหรือกลุ่มขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึนใน เหตุการณ์เดียวกนัเขา้ดว้ยกนั ตวัอย่างเช่น เม่ือส ารวจพบวา่ ลูกคา้ท่ีมีอายุเช่าสินทรัพยต์ั้งแต่ 2 ปี

ข้ึนไป และ อายุผูเ้ช่าสินทรัพยต์ั้งแต่ 25 ปี ข้ึนไป มีโอกาสจะตดัสินใจเอสินทรัพยเ์ป็นของตนเองมากถึง 

40% ในขณะท่ี ลูกคา้ท่ีมีคุณลกัษณะเดียวกนั 35% ตดัสินใจท่ีจะเช่าสินทรัพยช์นิดนั้นต่อไป จากขอ้มูลท่ี

วิเคราะห์ได้น้ี อาจท าให้เกิดการพิจารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการล่งเสริมการขายสินทรัพย ์ให้เป็นท่ี

น่าสนใจมากข้ึน ท่ีจะ ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ 35% นั้นหนัมาสนใจซ้ือสินทรัพยแ์ทนท่ีจะเช่าต่อไป เป็นตน้ 

 

 เทคนิค Visualization 

เป็นเทคนิคท่ีใชเ้พื่อการแสดงผลน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบกราทิเก ท่ีจะท าใหผู้ใ้ขห้รือผูต้ดัสินใจลา

มารทคน้พบ องคค์วามรู้ไดจ้ากการแสดงผล ดงันั้น จึงตอ้งพฒันารูปแบบการแสดงผลขอ้มูลให้ลามารถเห็น

ไดซ้ดัเจน ซ่ึง อาจแสดงผลให้มีสีลนั หรือแสดงผลแบบ 3 มิติ แสดงให้เห็นพื้นท่ีของกลุ่มขอ้มูลทั้งหมดได ้

อน้จะท าให้ลงัเกต เห็นกลุ่มขอ้มูลท่ีมีค่าเกิดข้ึนในบริเวณอ่ืน น าไปล่การพิจารณาขอ้มูลกลุ่มนั้นเป็นกรณี

พิเศษ และท าใหเ้กิด องคค์วามรู้ใหม่ในท่ีสุด เช่น การน าเสนอขอ้มูลช่วงเวลาในการใชโ้ทรศพัทด์ว้ยแผนภูมิ 

จะแสดงให้เห็น ปริมาณผูใ้ช้โทรศพัท์ในแต่ละช่วงเวลาได้ซัดเจน และสามารถพิจารณาโปรโมชั่นพิเศษ

ส าหรับบางช่วงเวลา เพื่อดึงดูดใจลูกคา้ เป็นดน้ 

 

o คุณลกัษณะของเหมืองข้อมูล 

เทคโนโลยีการท าเหมืองขอ้มูลมีการน าไปใชใ้นระบบสารสนเทศต่างๆ อยา่งกวา้งขวางเพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ คน้หาและวิเคราะห์ขอ้มูล แมแ้ต่ในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจก็มีการน าเทคโนโลยี

การท าเหมืองขอ้มูลมาใชง้าน โดยคุณลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการน าเทคโนโลยกีารท าเหมืองขอ้มูลมา

ใชใ้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ คือ 

1. การคน้หาขอ้มูลโดยอาศยัเทคโนโลยีการท าเหมืองขอ้มูล จะท าการคน้หาขอ้มูลซ่ึงถูกเก็บอยู่ลึก

มากในฐาน ขอ้มูลขนาดใหญ่หรือคลงัขอ้มูล โดยบางคร้ังอาจเป็นขอ้มูลท่ีถูกเก็บสะสมเป็นเวลา

หลายปี 

2. การท าเหมืองขอ้มูลมกัใชส้ถาปัตยกรรมแบบ Client/server 
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3. ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศท่ีน าเทคโนโลยีการท าเหมืองขอ้มูลมาช่วยจดัการขอ้มูลไม่จ  าเป็นตอ้งมี

ทกัษะในการ เขียนโปรแกรม เน่ืองจากมีเคร่ืองมือช่วยคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ได้

อยา่งรวดเร็ว 

4. ผูใ้ชต้อ้งก าหนดขอบเขตและเป๋าหมายของขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาให้มีความชดัเจน เพื่อการคน้หาท่ี

รวดเร็ว และถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 

5. เน่ืองจากเทคโนโลยีการท าเหมืองขอ้มูลเป็นการคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ซ่ึงมีปริมาณ

ขอ้มูลมาก จึงอาจมีการน าการประมวลผลแบบขนานมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการ

คน้หาและวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. เคร่ืองมือส าหรับท าเหมืองข้อมูลลามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมกระดาษค านวณ (ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล) และเคร่ืองมือพฒันาโปรแกรมต่างๆ (ส าหรับประมวลผลขอ้มูลผลลพัธ์จากการท า

เหมืองขอ้มูล) ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

o ประโยชน์ของเหมอืงข้อมูล 

การน าเทคโนโลยีการท าเหมืองขอ้มูลเขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูล (ช่วยคน้หาและวิเคราะห์ขอ้มูล) ท าให้

ระบบ สนบัสนุนการตดัสินใจท างานไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัพบประโยชน์ของการท าเหมืองขอ้มูลอีกมาย

มายดงัน้ี 

1. ช่วยช้ีแนวทางการตดัสินใจและช่วยคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ีจะไตรั้บจากการตดัสินใจ 

2. เพิ่มความเร็วในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 

3. คน้หาส่วนประกอบท่ีซ่อนอยูภ่ายในเอกสาร รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบต่างๆ ดว้ย 

4. เช่ือมโยงเอกสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เช่น การคน้พบว่า

คุณลกัษณะ ของลูกคา้ในหน่วยงานต่างๆ อาจมีความคลา้ยคลึงกนั 

5. การจดักลุ่มเอกสารตามหัวขอ้ต่างๆ เช่น จดักลุ่มลูกคา้ทั้งหมดของบริษทัประกนัภยัท่ีประสบเหตุ

ลกัษณะ เดียวกนัเพื่อด าเนินการต่างๆ ตามนโยบายของบริษทั 

 

o ตัวอย่างการน าเหมืองข้อมูลไปใช้งาน 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินธุรกิจมากมาย สามารถตดัสินใจได้ด้วยองค์ความรู้ท่ีขุดคน้มาได้จาก

ฐานขอ้มูลท่ี ใหญ่หรือคลงัขอ้มูล ส าหรับการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ท่ีดีมีประสิทธิภาพจะสามารถท าให้องคก์ร
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สามารถสร้างโอกาส และขยายขีดความสามารถให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในแวดวงธุรกิจเดียวกนั 

ตวัอยา่งท่ีเสนอต่อไปน้ีเป็นเพียง ส่วนหน่ึงของการน าเหมืองขอ้มูลไปใชเ้พื่อท านายผลท่ีเกิดข้ึนล่วงหนา้ ซ่ึง

จะกล่าวถึงโดยแยกแต่ละธุรกิจดงัน้ี 

การตลาด 

- การท านายผลการตอบสนองกบัการเปิดตวัสินคา้ชนิดใหม่  

- การท านายยอดขายเม่ือมีการลดราคาสินคา้ลง  

- การท านายกลุ่มลูกคา้ท่ีน่าจะใชสิ้นคา้ของเรา 

การเงินการธนาคาร 

- การคาดการณ์ถึงโอกาสในการช าระหน้ีของลูกคา้วา่สูงเท่าไร 

- ใชค้น้หาลูกคา้ท่ีขาดคุณภาพ เพื่อการหลีกเล่ียงความเส่ียงในการปล่อยกู ้

- ใชค้น้หาลูกคา้ชั้นดี เพื่อเสนอปล่อยเงินกูใ้ห ้

- ใชท้  านายแนวโนม้ของพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต วา่เปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด 

การค้าขาย 

- ท านายผลก าไรเม่ือลงทุนซ้ือสินคา้ มาเพื่อขาย  

- ใชค้น้หาจุดคุม้ทุน 

โรงงาน และการผลติ 

- ท านายอายุการใช้งานของเคร่ืองจกัร ตลอดจนเวลาท่ีเหมาะสมในการเดินเคร่ืองจกัร และปิดพกั

เคร่ืองจกัรดว้ย  

- คน้หาปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อภาวะการควบคุมการผลิตท่ีดีท่ีสุด  

- คาดการณ์วนั และเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร 

ตลาดหลกัทรัพย์ 

- ใชค้น้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ 

- ใช้ท านายระคับความแปรผนัของหุ้นเฉพาะตัวท่ีต้องการ หรือท านายภาพโดยรวมของตลาด

หลกัทรัพยก์็ได ้

-  ท  านายเวลาท่ีเหมาะสมต่อการปล่อยขายหุ้นท่ีให้ผลก าไรท่ีมากท่ีสุด ท านายอนาคตวา่หุ้นตวัใดจะ

สร้างผลก าไรไดม้าก และคุม้ค่าต่อการชอ้นซ้ือ 
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ธุรกจิการประกนั 

- การคน้หาผูเ้อาประกนัท่ีมีแนวโนม้น่าจะเอากรมธรรมเ์พิ่ม 

- แบ่งรูปแบบของการเรียกเงินชดเชยจากการประกนัภยั เพื่อจดัอน้ตบัความเส่ียงภยั 

ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

- การคน้หาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการผลิตชีพคอมพิวเตอร์ตวัใหม่ เพื่อป้อนสู่ตลาดคอมพิวเตอร์ 

- การท านายอายกุารใชง้านของ Disk-Drive ท่ีผลิตออกมา 

- การประเมินศกัยภาพของซอฟตแ์วร์ เม่ือเปรียบเทียบกบัซอฟตแ์วร์ของคู่แข่ง 

กระทรวงกลาโหม 

- ใชก้ าหนดงบประมาณท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยอาวธุยทุโธปกรณ์ทางการทหาร  

- ใชท้ดสอบศกัยภาพของกลยทุธ์ทางการทหาร  

- ใชท้  านายทรัพยากรท่ีใชใ้นสงครามแต่ละคร้ัง 

โรงพยาบาล 

- ใชท้  านายอาการของโรคไดอ้ยา่งแม่นย  าข้ึน เพื่อก าหนดวธีิการรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

สถานีโทรทศัน์ หรือวทิยุ 

- ใช้คน้หารายการท่ีดีและเหมาะสมต่อช่วงเวลามากที,สุด เพื่อการวางผงัรายการในแต่ละเดือน หรือ

แต่ละปี 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ตงแต่หัวข้อเร่ือง “ฐานขอ้มูล’’ “ระบบจดัการฐานขอ้มูล” “ชนิดของ

ฐานข้อมูล’’ จนมาถึง “เทคโนโลยีฐานข้อมูล (ท่ี เหมาะกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)” ล้วนมี

วตัถุประสงค์เพื่ออธิบายให้ผูอ่้านไดรู้้จกักบั แหล่งจดัระบบขอ้มูล และระบบจดัการฐานขอ้มูลว่า มีชนิด

ใดบา้งและแต่ละชนิดมีการท างานอย่างไร เพื่อให้สามารถเลือก และน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจได ้เน่ืองจากระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจ าเป็นจะตอ้งมีองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ี

ท าหน้าท่ีจัดการกับข้อมูลก่อนจะสร้างผลลัพธ์น าเสนอต่อผู ้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 

3.8 การแสดงผลข้อมูลในระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
เม่ือข้อมูลได้รับการจดัเก็บและจดัการให้เป็นข้อมูลท่ีพร้อมจะน าไปประมวลผลให้กลายเป็น

สารสนเทศท่ีมี ประโยชน์ต่อการตดัสินใจแลว้ การเรียกใชข้อ้มูลหรือสารสนเทศเหล่านั้นวา่ควรจะไดรั้บการ

น าเสนอหรือแสดงผลใน รูปแบบใด โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากมีการน าเทคโนโลยคีลงัขอ้มูล และการวิเคราะห์
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ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลด้วย OLAP และ Data Mining แล้ว การน าเสนอขอ้มูลย่อมจะตอ้งสามารถแสดงให้ผู ้

ตดัสินใจไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน สามารถแปลความหมาย และเห็นมุมมองหรือมิติต่างๆ ของขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ให้

ไดม้ากท่ีสุด 

ในส่วนของส่วนประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจ ซ่ึงมี ความเก่ียวขอ้งกบัการแสดงผลขอ้มูลนั้น จะอธิบายรายละเอียดในบทต่อๆ ไป ดงันั้น ใน

หวัขอ้น้ีจึงขออธิบายเพียงการ แสดงผลขอ้มูลแบบกราฟิกและแบบหลายมิติ 

3.8.1 การแสดงผลข้อมูลแบบกราฟิก 

การแสดงผลขอ้มูลหรือการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบสนับสนุนการตดัสินใจ จะตอ้งท าให้ผู ้

ตดัสินใจลามารถ อ่านเขา้ใจง่าย และแสดงความหมายของขอ้มูลนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน ปัจจุบนัเทคโนโลยีการ

แสดงผลได้พฒันาจากการ แสดงผลแบบขอ้ความ (Text) เพียงอย่างเดียว ไปจนถึงการแสดงผลด้วยสีสัน

ต่างๆ แสดงผลดว้ยแผนภูมิ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ แผนภูมิท่ีสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้การแสดงผลขอ้มูล

บางรูปแบบอาจไม่เหมาะสมกบัขอ้มูลบางชนิด ตงันั้น การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจึงควรมิการ

ออกแบบการแสดงผลขอ้มูลนั้นดว้ย 
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(b) 

รูปท่ี 13.19 แสดงตวัอยา่งการแสดงผลขอ้มูลจากระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (a) และ (b) 

 

3.8.2 การแสดงผลข้อมูลแบบหลายมติิ 

กรณีการแสดงผลขอ้มูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย OLAP ท่ีจะตอ้งสามารถแสดงผลขอ้มูลใน

มุมมองหรือมิติต่างๆ ได้ตามการจดัการของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบหลายมิติ (Multidimensional 

Database Management System) โดยจะตอ้งอนุญาตให้ผูใ้ช้สามารถปรับเปล่ียนมุมมองหรือมิติของขอ้มูล

ต่างๆ ไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่าง 3.4 

 

บริษทัแห่งหน่ึงตอ้งการน าเสนอขอ้มูลยอดขายและประมาณการยอดขายปีหนา้ของสินคา้

อุปกรณ์ ไฟฟ้า3ชนิดของสาขาต่างๆใน4ประเทศคือไทยสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย

ซ่ึงคาดการณ์ว่า ยอดขายปีหน้าจะเพิ่มข้ึนจากยอดขายปีน่ี 20% โดยข้อมูลยอดขายและ

ประมาณการยอดขาย อุปกรณ์ไฟฟ้าในปีหนา้เป็นดงั รูปท่ี 3.20 
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รูปท่ี 3.20 แสดงยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ 

การน าเสนอขอ้มูลขอดขายและประมาณการณ์ยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ สามารถ

น าเสนอได ้4 มุมมองดงัน้ี 

 1. มุมมองท่ี 1: เปรียบเทียบยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าของสาขาต่างๆ จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์

ไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.21 แสดงการน าเสนอการเปรียบเทียบยอดขายและประมาณการณ์ยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าของสาขา

ต่างๆจ าแนกตามประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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2. มุมมองท่ี 2: เปรียบเทียบยอดขายและประมาณการณ์ยอดขายปีหน้าของสาขาต่างๆ โดยจ าแนกตาม

ประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.22 แสดงการน าเสนอการเปรียบเทียบยอดขายและประมาณการณ์ยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละ

สาขาจ าแนกตามประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

3. มุมมองท่ี 3: เปรียบเทียบยอดขายและประมาณการณ์ยอดขายปีหนา้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละประเภท 

จ าแนก ตามสาขา ดงัรูปท่ี 3.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.23 แสดงการน าเสนอการเปรียบเทียบยอดขายและประมาณการณ์ยอดขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละ

ประเภทจ าแนกตามสาขา 
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4. มุมมองท่ี 4: เปรียบเทียบยอดขายปีน้ีและการคาดการณ์ยอดขายปีหน้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

จ าแนก ตามสาขา ดง้รูปท่ี 3.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.24 แสดงการน าเสนอการเปรียบเทียบยอดขายปีน้ีและการคาดการณ์ยอดขายปีหนา้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ประเภทต่างๆ จ าแนกตามสาขา 

 

จากรูปท่ี 3.21 - 3.24 เป็นการน าเสนอขอ้มูลแบบหลายมิติในลกัษณะของตาราง ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหาร

สามารถ ท าความเขา้ใจขอ้มูลไดง่้ายยิ่งข้ึน ท าให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสนบัสนุนการตดัสินใจ

ไดดี้ยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม การสร้างการแสดงผลตงักล่าว อาจตอ้งอาศยัซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณลกัษณะในด้านน้ี

ช่วย หรืออาจใชก้ระดาษค านวณ อิเล็กทรอนิกส์(Spreadsheet) เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงก็ท าได ้
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สรุป 

ในการตดัสินใจตอ้งอาศยัขอ้มูลเป็นส่วนประกอบส าคญั และการตดัสินใจแต่ละคร้ังตอ้งการขอ้มูล

ประกอบการ ตดัสินใจจ านวนมาก ดงันั้นในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจึงตอ้งมีส่วนการจดัการขอ้มูลเพื่อ

จดัการข้อมูลท่ีมีจ านวนมาก ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ีตามความต้องการ ซึงจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตดัสินใจ โดยในระบบ สนบัสนุนการตดัสินใจจะประกอบดว้ยขอ้มูล สารสนเทศ และ

องค์ความรู้จ านวนมาก ซ่ึงจะรวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูล ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยอาจใช้

วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ ส ารวจหรืออาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการ เขา้ถึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอ่ืน 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดส่้วนมากจะจดัเก็บอยูใ่นรูปของฐานขอ้มูลซ่ึงตอ้งอาศยัระบบจดัการ ฐานขอ้มูลเพื่อช่วย

ใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อ และเขา้ถึงขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลเพื่อน าขอ้มูลต่างๆ เหล่านั้นไปใชง้าน 

ในระบบสนับสนุนการตดัสินใจขนาดเล็กซ่ึงมีการจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลอาจใช้ระบบจดัการ

ฐานขอ้มูลส าหรับ ติดต่อและเช่ือมโยงการท างานระหว่างฐานขอ้มูลและผูใ้ช้ แต่ในระบบสนับสนุนการ

ตดัสินใจขนาดใหญ่ข้ึนอาจมีการน า “คลงัข้อมูล (Data Warehouse)” มาช่วยจดัระบบข้อมูลผลลัพธ์จาก

กระบวนการประมวลผลการด าเนินการต่างๆ ของ องค์กรแยกจากขอ้มูลท่ีใช้ในการประมวลผล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการประมวลผลการด าเนินการต่างๆ โดยขอ้มูลท่ีจดัเก็บในคลงัขอ้มูลจะถูก

เปล่ียนให้อยูใ่นรูปแบบเดียวกนั และมีการเก็บสะสมขอ้มูลเป็นระยะเวลายาวนาน ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจึงมี

ปริมาณมาก ส่วนเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการคน้หาและวิเคราะห์ขอ้มูลในระบบสนบัสนุนการ ตดัสินใจคือ 

“การประมวลผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical Processing: OLAP)" ช่วยให้ ผู ้

ตดัสินใจไดรั้บขอ้มูลในมุมมองต่างๆ และสามารถสร้างขอ้มูลตามมุมมองของผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้นอกจากน้ียงั

มีอีก เทคโนโลยหีน่ึงท่ีช่วยในการดน้หาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลจ านวนมากได ้นัน่คือ 

“เหมืองข้อมูล  (Data Mining)’’ โดยท าการค้นหาและวิ เคราะห์ข้อมูลผ่านการจ าแนกรูปแบบและ

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแหล่งต่างๆ ช่วยให้สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้าง

นอ้ย ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างไคอ้ยา่งรวดเร็ว 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจขนาดใหญ่มกัน าส่วนการจดัการข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ระบบจดัการ

ฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลเชิงวเิคราะห์แบบออนไลน์ และเหมืองขอ้มูล เป็นตน้) มาใชง้าน

ร่วมกนัเพื่อ เพิ่มความสามารถในการจดัการขอ้มูล และเพิ่มความรวดเร็วในการคน้หา สอบถาม วิเคราะห์
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ขอ้มูล และนอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัการน าเสนอขอ้มูลท่ีไคม้าจากการจดัการของระบบจดัการขอ้มูลลกัษณะ

ต่างๆ ใหก้บัผูใ้ชเ้พื่อ ประกอบการตดัสินใจท่ีไคอ้ยา่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

 

บรรณานุกรม 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล,คัมภีร์ระบบสนับสนุนการติดสินใจและระบบผู้เช่ียวชาญ.กรุงเทพฯ : เคทีพี

คอมพ ์แอนด ์คอนซลัต ์, 2546 


