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 ปัจจบัุนในยคุสมยัของโลกสงัคมดจิทิลัและสือ่ออนไลน์ทีม่กีารพ่ึงพา
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยาการข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญ 
องค์กรต่างๆ ทัง้หน่วยงานในภาครฐัและเอกชนทีม่กีารจดัเกบ็ข้อมลูในรปูของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างให้ความสำาคัญต่อการจัดเก็บข้อมูลสำาหรับนำาข้อมูล 
มาใช้เพ่ือประกอบการวางแผน วเิคราะห์ และเป็นข้อมลูสนบัสนนุการตดัสนิใจ
ของผู้บริหาร แนวคิดของการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการ
บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ หลกัสถติ ิคณติศาสตร์ และซอฟต์แวร์ และต้องอาศยัความรูท้าง
ด้านการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญต่อการออกแบบ
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ดี เพื่อให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 หนังสือคลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เล่มนี้ได้เรียบเรียง
จากเอกสาร ตำารา และการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
รวมถงึการสอดแทรกความรูแ้ละประสบการณ์ของผูเ้ขยีน เพือ่ให้เนือ้หามีความ
ทันสมัยโดยถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมุ่งเน้นการนำาเสนอแนวคิดของการ
พัฒนาคลงัข้อมลู เหตผุลและความจำาเป็นของการพฒันาคลังข้อมลูเพือ่มุง่เน้น
การพัฒนาข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศสำาหรับผู้บริหาร และได้อธิบายถึง 
ขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูลโดยอาศัยไดเมนชันโมเดล ตลอดจนแนวทาง
การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บภายในคลังข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงมิติ
โดยอาศัยเครื่องมือโอแลป นอกจากน้ียังได้อธิบายถึงภาษาเอ็มดีเอ็กซ์ที่เป็น
โปรแกรมภาษาทีใ่ช้ในการค้นคนืข้อมลูเชงิมติเิพือ่นำาไปสูก่ารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเชิงสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ และท้ายสุดได้อธิบายถึง
การบำารุงดูแลรักษาระบบคลังข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ซึ่งต้องคำานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื้อหาของหนังสือ
เล ่มนี้ได ้มีการเรียบเรียงและนำาเสนออย่างละเอียดทุกขั้นตอนพร้อม 
ภาพประกอบเน้ือหาแบ่งเป็นบทต่างๆ สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์สำาหรับอาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่สนใจใน
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการคลังข้อมูลและเทคโนโลยีฐานข้อมูลต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต
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คำ�นำ� (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 ในโลกของเทคโนโลยข่ีาวสารทีข้่อมลูมบีทบาทสำาคญัต่อการดำาเนนิ
ธุรกิจ ทำาให้หลายองค์กรปัจจุบันเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อการจัดเก็บข้อมูล
ของตนเองมากขึ้น การให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี ้
จงึเป็นสิง่จำาเป็น ข้อมลูทีเ่ก็บสะสมมาตัง้แต่อดตีกลายมาเป็นข้อมลูขนาดใหญ่
ทีม่ปีรมิาณมหาศาล ข้อมลูเหล่านีก้ลายมาเป็นเป็นสินทรพัย์ทีส่ำาคญัขององค์กร
หากนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์
ทำาให้ผู้บริหารขององค์กรเข้าใจสถานการณ์และผลประกอบการขององค์กร
ตนเอง สามารถนำาเอาข้อมลูมาใช้เพือ่การวางแผน การวิเคราะห์ และตดัสินใจ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่ง

 คลังข้อมูลเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจ 
สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันในโลกธุรกิจ คลังข้อมูลเป็น 
การออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่รองรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก เป็นข้อมูลที่มี 
การเช่ือมโยงจากข้อมูลหลายแหล่ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคิวรี  
การวเิคราะห์ คลงัข้อมลูเป็นการจดัเก็บข้อมลูย้อนหลังในอดตี ต่างจากฐานข้อมลู
ระดบัปฎบัิตกิารทีข้่อมลูมคีวามเป็นปัจจบุนั เนือ้หาของหนงัสอืเล่มนีไ้ด้อธบิาย
ภาพรวมของความสำาคญัของการบรหิารจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาไปสู่โมเดลการสร้างมุมมองข้อมูล
เชงิมติ ิตลอดจนการนำาเอาข้อมูลทีจ่ดัเกบ็ภายในคลังข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ทัง้
การคิวรีข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาเอ็มดีเอ็กซ์ และการพัฒนาไปสู่ข้อมูล
สารสนเทศสำาหรับผู้บริหารโดยใช้เครื่องมือธุรกิจชาญฉลาด รวมถึงการบำารุง
ดูแลรักษาคลังข้อมูลและการบริหารความเสี่ยง

 หนังสือคลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เล่มนี้ได้เรียบเรียง
จากเอกสาร ตำารา และการศกึษาค้นคว้าเนือ้หาเพิม่เตมิจากแหล่งข้อมลูต่างๆ 
รวมถึงการสอดแทรกความรู้จากประสบการณ์จากผู้เขียนเอง เพื่อให้เนื้อหาที่
ถ่ายทอดมีความทันสมัยและสอดคล้องกบัสถานการณ์โลกปัจจบัุน หนงัสอืเล่มนี้
เหมาะสำาหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์
ธรุกจิ ซึง่ผูเ้ขยีนหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจในการบรหิาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเป็นคลังข้อมูลต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต
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คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่2

1.1 วัตถุประสงค์
• เพื่ออธิบายถึงแนวคิดของการบริหารจัดการข้อมูลสมัยใหม่
• เพื่ออธิบายโครงสร้างของข้อมูลเพื่อนำาไปสู่ข้อมูลสารสนเทศ
• เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลปฏิบัติการและคลังข้อมูล
• เพ่ืออธิบายถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงการวิเคราะห์และการตัดสินใจสำาหรับ 

ผู้บริหาร

1.2 บทนำ�
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำาคัญเป็นอย่างมากในองค์กรธุรกิจ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เทคโนโลยีถูกนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน การบริหาร เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการพัฒนาและเป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง จากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน (smart phone) เกิดเป็นแอพพลิเคชันบนระบบเครือข่ายอย่างมากมาย  
การเกิดชุมชนแบบออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media) ทำาให้มีปริมาณข้อมูลที่เพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับความหลากหลายของข้อมูลที่ต้องดำาเนินการมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  
ก่อให้เกดิข้อมลูขนาดใหญ่ทีอ่ยูบ่นโลกออนไลน์ทีไ่ร้ข้อจำากดัในเรือ่งของเวลาและสถานที ่ระบบการสบืค้น
ข้อมูลออนไลน์หรือเสริชเอ็นจิน (search engine) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม ทำาให้การเข้าถึง
ข้อมลูทีอ่ยูบ่นโลกอนิเทอร์เน็ตทำาได้โดยง่าย โดยจากรูปท่ี 1.1 แสดงถึงพฒันาการเริม่ต้นจากการจัดเกบ็
และการเผยแพร่ข้อมูลทีม่กีารจดัเกบ็ข้อมลูในรูปของไฟล์หรอืฐานข้อมูลอยูภ่ายในคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 
(PC era) จนถงึการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซต์ (world wide web - web 1.0) การสือ่สาร
ในโลกสังคมออนไลน์ (the social web - web 2.0) การค้นคืนข้อมูลเชิงความหมาย (the semantic 
web - web 3.0) จนถึงปัจจุบันอยู่ในยุคสมัยของเว็บชาญฉลาด (the intelligence web - web 4.0) 
ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาเว็บในยุคถัดไปที่ข้อมูลบนโลกออนไลน์มีความเช่ือมโยงกันมากข้ึนในลักษณะ
ของเครือข่ายเชิงความหมาย นำาไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันที่มีความชาญฉลาด โดยอาศัย
เทคโนโลยกีารประมวลผลทางภาษาธรรมชาต ิ(Natual Language Processing: NLP) ทีค่อมพวิเตอร์
จะมีความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์ในเชิงความหมายมากข้ึน การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือ 
โซเชียลบุ๊กมาร์ก (human social tagging – “folksonomies”) เพื่อการจัดเก็บ แบ่งหมวดหมู่ และ
การค้นหาข้อมลูบนโลกออนไลน์มคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ และรวมถงึแนวคิดการจดัเกบ็ข้อมลูโดยอาศยั
แนวคิดออนโทโลยี (ontology) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์โครงสร้างความรู้แบบลำาดับช้ันเชิงวัตถุ 
(object hierarchical data structure) และการนำาเสนอความรู้ (knowledge representation 
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language) นอกจากน้ีในยคุของ web 4.0 แอพพลเิคชันท่ีมคีวามฉลาดบนโลกออนไลน์ประเภทเอเจนท์
ทีม่คีวามฉลาด (Intelligent Agent: IA) จะทำาให้เกดิการสือ่สารระหว่าง application-to-application 
ในลักษณะของการสื่อสารระหว่างเอเจนท์ด้วยกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีมนุษย ์
มาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเอเจนท์ในปัจจุบันได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายเว็บ การตรวจสอบ
ราคาหุ้น การพยากรณ์สภาพอากาศ การเปรียบเทียบราคาโรงแรมที่พักในประเทศต่างๆ ดังแสดงใน
รูปที่ 1.2
 

รูปที่	1.1 พัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ 
ที่มา: http://www.slideshare.net/novaspivack/web-evolution-nova-spivack-twine  (2009)

 

รูปที่	1.2 ตัวอย่างเอเจนท์ที่ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม 

ที่มา: http://pages.cs.wisc.edu/~bsettles/cs540/lectures/02_agents.pdf (2009)
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 การบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการภายใต้สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในยุค 
โลกาภิวัตน์ ที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการทำางาน การทำาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาทิ การซ้ือขาย
สนิค้าแบบออนไลน์ ทำาให้เกดิการสือ่สารแบบไร้พรมแดน ปัจจุบนัจะพบว่าข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ภายในองค์กร
มปีรมิาณเพ่ิมมากขึน้ รปูแบบการใช้ประโยชน์จากข้อมลูทีจั่ดเกบ็ไม่เพยีงแต่มกีารพฒันาเป็นฐานข้อมลู
เพื่อรองรับการทำางาน แต่จะต้องมองถึงการใช้ประโยชน์เชิงสารสนเทศ การวางแผนและประกอบการ
ตดัสินใจ ทีต้่องออกแบบโครงสร้างของข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ เรยีกว่าเป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างข้อมลูทีต้่อง
มีการวางแผน ซึ่งการวางแผนเป็นภาพรวมของระบบการบริหารจัดการข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น

1.3 พัฒน�ก�รข้อมูลในปัจจุบัน
 ปัจจุบันพัฒนาการเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์มีขนาดที่เล็กลงเป็นอย่างมากเม่ือเทียบกับเทคโนโลยี
ในช่วง 10-20 ปีทีผ่่านมา แต่กลบัมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้แบบก้าวกระโดด อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์มคีวาม
สามารถในการประมวลผล สามารถรองรับการทำางานแบบหลายๆ งานพร้อมกัน (multi-tasking) 
ระบบปฏบิตักิารและซอฟต์แวร์ใหม่ๆ และพืน้ทีจ่ดัเกบ็ทีร่องรบัข้อมลูขนาดใหญ่ นอกจากนีค้วามก้าวหน้า
ของเทคโนโลยเีครือข่ายและการสือ่สารทีท่ำาให้ข้อมลูเกดิการเช่ือมหากนัแบบออนไลน์ ดงัแสดงในรปูท่ี 
1.3 ปราศจากข้อจำากดัในเรือ่งของสถานทีแ่ละเวลา ข้อมูลมกีารสร้างข้ึนมาใหม่อยูต่ลอดเวลาทัง้ในโลก
ธรุกจิและในโลกของสงัคมออนไลน์ การเปลีย่นแปลงสำาคญัคอื ผูใ้ช้งานทกุคนกลายมาเป็นผูส้ร้างข้อมลู 
(content creator) ซึ่งแต่เดิมจะถูกจำากัดอยู่เพียงแค่ผู้ดูแลระบบข้อมูล หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ เท่านั้น
 

รูปที่	1.3 เครือข่ายการสื่อสารที่เชื่อมหากันบนโลกออนไลน์
ที่มา: http://www.slideshare.net/novaspivack/web-evolution-nova-spivack-twine  (2009)
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 เทคโนโลยอีปุกรณ์ชาญฉลาด (smart device) ได้เพิม่ความสะดวกในการเข้าถงึระบบเครอืข่าย
และสารสนเทศ อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์และอปุกรณ์สมองกลแบบฝังตวั สามารถเป็นตวักำาเนดิข้อมลูได้
อย่างอัตโนมัติ ทำาให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้สำาหรับ
ตรวจวดัค่าต่างๆ เครือ่งจับเวลา เครือ่งวดัอณุหภมู ิเครือ่งบนัทกึเวลา กล้องวงจรปิด และนาฬิกาอจัฉรยิะ 
(smart watch) ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ทำาหน้าที่เสมือนเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับและบันทึกผล โดยจะ
ทำาการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา เกิดเป็นแนวคิดใหม่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” 
(Internet of Things: IOT) ปัจจุบนัอปุกรณ์เหล่านีน้บัวนัจะมปีรมิาณทีเ่พ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ และมบีทบาท
สำาคญัใกล้ตวัเราเข้ามาเรือ่ยๆ ดงัตวัอย่างเช่น อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์แบบพกพาทีส่ามารถตรวจจบัการ
เต้นของหัวใจ ระยะทางการก้าวเดินหรือวิ่ง หรือแม้แต่รูปแบบของการนอน และมีการส่งข้อมูลเหล่านี้
ผ่านทางระบบเครือข่ายเพื่อนำาข้อมูลมาประมวลผล แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการกิน การนอน หรือ
การออกกำาลังกายของคนๆ นั้น

 ปัจจบุนัองค์กรเริ่มมีการจดัเกบ็ข้อมลูสำาคัญในรปูของเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่แนวโน้มของ
ข้อมูลขนาดใหญ่นับวันจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากความสามารถของเทคโนโลยีที่มี
ความทนัสมยัในการสร้างข้อมลูเดมิทีเ่ริม่ต้นจากระดบัองค์กรหรอืหน่วยงาน แต่ปัจจุบนัความสามารถ
ในการสร้างข้อมูลในระดับบุคคลมีทั้งจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ และข้อมูล
ที่มีการแบ่งปันบนโลกออนไลน์ที่อยู่ในรูปของเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิกิ และบล็อกส่วนตัว เป็นต้น 
ซึง่ขนาดของข้อมลูทีอ่ยูบ่นโลกออนไลน์น้ันนับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1980 จนถึงปี ค.ศ. 2012 มข้ีอมลูท่ีถูกสร้าง
ประมาณ 2.5 เอ็กซาไบต์ (2.5 x 1018) และในปี ค.ศ. 2014 จะมีข้อมูลมากถึง 2.3 เซตทราไบต์  
(2.3 x 1021)1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มากมายมหาศาลที่อยู่บนระบบเครือข่าย และหากถามหาความ
เป็นเจ้าของข้อมูลอาจจะไม่สามารถระบุชี้ชัดได้อย่างชัดเจน

 นอกจากน้ีมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
โพโตคอล หรอืไอพ ี(Internet Protocol : IP)2 ซึง่ได้ปรับจากมาตรฐาน IPv4 หรอืไอพใีนเวอร์ชนั 4 ซึ่งมี
ข้อจำากัดในเรื่องของการจัดสรรคลาสของอินเทอร์เน็ตทำาให้หมายเลขไอพีที่เป็นสาธารณะ (public IP 
address) ที่มีขนาดเพียง 32 บิต ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และจากจำานวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องการใช้หมายเลขไอพี โดยได้มีการพัฒนาไอพีเป็นเวอร์ชัน 6 หรือ IPv6 ทำาให้สามารถมีจำานวนของ
หมายเลขไอพีที่เพิ่มขึ้นถึง 128 บิต และทำาให้หมายเลขไอพีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีจำานวนเท่ากับ  
3.4 x 1038 หรือมากกว่าหมายเลขที่ใช้อยู่ปัจจุบันถึง 7.9 x 1028 เท่า หรือสามารถให้หมายเลขไอพีได้
ถงึ 4.3 ล้านล้านหมายเลข และทำาให้มหีมายเลขไอพทีีม่ากพอทีจ่ะกำาหนดให้แก่อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
อืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเอง ลองจนิตนาการว่าต่อจากน้ีไปอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์

1“Big Data at the Speed of Business - What is big data?”. www.ibm.com. Retrieved 2014-11-23.
2เมือ่วันท่ี 6 มถุินายน ค.ศ. 2016 ได้กำาหนดให้เป็นวันเริม่ต้นการใช้งาน IPv6 อย่างเป็นทางการ เรยีกว่า World IPv6 Day  
 โดย IPv6 ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานมาจนถึงในระดับที่สามารถนำาใช้กับอุปกรณ์สินค้าและบริการต่างๆ ได้

ตวั
อย่
าง



คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่6

และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น หรือไมโครเวฟ สามารถมีหมายเลขไอพีกำากับใน
แต่ละอุปกรณ์ และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นผ่านทางระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ซ่ึงจะทำาให้
สามารถสื่อสารหรือสั่งการให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำางานผ่านทางระบบเครือข่าย เช่นทำาการเปิดเครื่อง
ไฟฟ้า หรือเพิ่ม/ลดอุณหภูมิของแอร์ภายในบ้านจากที่ทำางาน หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งหาก
อุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายได้ จะก่อให้เกิดเป็นข้อมูลมหาศาลบนระบบ
อินเทอร์เน็ต 

1.4 แนวคิดของก�รจัดก�รข้อมูลสมัยใหม่
 แนวคิดของการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เป็นแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสาร เพือ่เชือ่มโยงกบัพันธกจิและเป้าหมายในเชงิยทุธศาสตร์ขององค์กร โดยมกีระบวนการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดการข้อมูลที่ทันสมัยที่สนับสนุนการดำาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสภาวะแวดล้อมของการแข่งขันในปัจจุบัน 
เทคโนโลยสีารสนเทศถกูนำามาใช้เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานในระดบัปฏบิตักิาร 
และในขณะเดียวกันมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การจัดการข้อมูลเป็นพื้นฐาน
สำาคัญของการจัดการข้อมลูสมยัใหม่ ระบบข้อมลูทีด่จีะต้องรองรบัการปฏิบตังิานประจำา สามารถเชือ่มโยง
การทำางานทัง้ระดบัการปฏิบัตกิารและระดบับริหาร มีกลไกการจดัเกบ็รวบรวมข้อมลู รวมถงึการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อมโยงกระบวนการทำางานต่างๆ อย่างสอดประสาน

 วิทยาการข้อมลู (data science) เป็นวทิยาการสำาหรบัการจดัการความรูส้มยัใหม่ท่ีผสมผสาน
ศาสตร์จากหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ การจัดการความรู้ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ความรู้ในด้านการบริหารและการจัดการ และความรู้เฉพาะสาขา ซึ่งนักวิทยาการข้อมูล
จะกลายมาเป็นบคุคลทีม่บีทบาทสำาคญัในการใช้ความรูท้ัง้ในด้านการบรหิารและวชิาการโดยใช้ข้อมลู
ที่มีอยู่เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ สิ่งที่เป็นความท้าทายคือ การประยุกต์ทฤษฏีทางด้านวิทยาการ
ข้อมลู เพ่ือตอบโจทย์และปัญหาทางธรุกจิ องค์กรสมยัใหม่จะมกีารเชือ่มโยงกระบวนการทำางานภายใน
องค์กรในแต่ละแผนก/ฝ่ายกบัการจดัการข้อมลู ผูเ้ชีย่วชาญด้านการจดัการข้อมลูจะต้องทำางานร่วมกบั
ฝ่ายต่างๆ ควบคู่ไปกับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อที่จะแก้ปัญหากระบวนการทำางานภายใน  
ผสมผสานกับวิทยาการข้อมูลในการจัดการความรู้สมัยใหม่  

 การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่มีความท้าทายสำาหรับโลกปัจจุบัน เนื่องจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการสือ่สารมพัีฒนาการและการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเรว็แบบก้าวกระโดด ข้อมลู
ใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลในปัจจุบันมีความหลากหลายของรูปแบบ (heterogeneous data) 
มากยิ่งขึ้น ทำาให้มีความเป็นพลวัตของข้อมูลสูงเกิดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่มีความซับซ้อน 
ทำาให้เกิดความท้าทายในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดเก็บและการนำาเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
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1

ลกัษณะของการคิวรเีพ่ือการสบืค้นข้อมลู การนำาข้อมลูมาใช้เพือ่การวเิคราะห์ ซึง่จะเหน็ได้ว่าการจดัการ
ข้อมลูสมยัใหม่นัน้ มุง่เน้นทางด้านประสทิธภิาพของการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมลูทีม่ปีรมิาณ
มหาศาล เป็นประเด็นที่มีความท้าทาย ที่ดึงดูดความสนใจจากสถาบันการศึกษา อุตสาหกรรม ทั้งใน
ภาครัฐบาลและเอกชน โดยมีการนำาเสนอแนวคิดในการจัดการข้อมูล และรวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้
สำาหรบัการประมวลผลข้อมลูจากระบบและการประยกุต์ใช้ข้อมลูในด้านต่างๆ สำาหรบัมมุมองของการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่จะอาศัยกลไกการจัดเก็บข้อมูล (cloud storage) และการประมวลผลแบบ
ก้อนเมฆ (cloud computing) 

 การประมวลผลแบบก้อนเมฆ เป็นโมเดลการจัดเก็บข้อมลูท่ีมอียูม่หาศาล โดยข้อมลูท่ีถูกจดัเก็บ
ในรปูของสือ่อเิลก็ทรอนกิส์จะมองเสมอืนเป็นข้อมลูทีจ่ดัรวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั แต่ในทางกายภาพข้อมลู
อาจถูกจัดเก็บแบบกระจัดกระจายได้ในหลายเครื่องแม่ข่าย และเครื่องแม่ข่ายอาจจะอยู่ได้ในหลาย
ศนูย์ข้อมลู ภายในสถานทีเ่ดยีวกนั แม้แต่ปัจจบุนัศนูย์ข้อมลูทีใ่ห้บริการพืน้ทีแ่บบคลาวด์ตัง้อยูใ่นพืน้ที่
ต่างประเทศ ทำาให้การเข้าถึงเพื่อใช้งานปราศจากข้อจำากัดในทางกายภาพ การเข้าถึงเพื่อใช้งาน และ
การบริหารจดัการ ผูใ้ห้บรกิารพืน้ทีจั่ดเกบ็ข้อมลูบนคลาวด์มหีน้าทีร่บัผดิชอบด้านความเสถยีรภาพของ
ข้อมูล อำานวยความสะดวกในการเชื่อมโยง กำาหนดสิทธิ์และจำากัดสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงแก ่
ผู้ใช้งานโดยผ่านช่องทางการให้บริการเว็บ (web application programming interface) การใช้
บริการคลาวด์ยงัเป็นการลดความเสีย่งด้านสถาปัตยกรรมเครอืข่ายท่ีอาจจะเกดิข้ึนกบัองค์กร เนือ่งจาก
องค์กรสามารถตรวจสอบระดบัการให้บรกิาร (Service Level Agreement: SLA) จากผูใ้ห้บรกิารคลาวด์ 
ซึ่งหากเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้บริการคลาวด์ และการดูแลรักษาระบบต่างๆ เหล่านี้
ภายในองค์กรเอง จะพบว่าในองค์กรอาจพบความเสี่ยงมากกว่าหากดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้เอง 
นอกจากน้ีเทคโนโลยแีบบคลาวด์ยงัช่วยลดข้อจำากดัของความรูท้างด้านเทคนคิของพนกังานในองค์กร 
ทำาให้องค์กรสามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่มีข้อจำากัด 
แนวคดิการบริการแบบคลาวด์ยงัได้ครอบคลมุไปถึงสถาปัตยกรรมแบบก้อนเมฆ แพลตฟอร์มของระบบ
คอมพิวเตอร์ และรวมถึงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เกิดการทำางานแบบผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สำาหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม ข้อมูลมัลติมีเดีย อุปกรณ์สมองกล
แบบฝังตวั เซ็นเซอร์ RFID และกลไกการประมวลผลข้อมลู โดยการให้บรกิารแบบคลาวด์ (cloud services) 
ถูกแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

• Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – เป็นการให้บรกิารทีเ่ป็นเวอร์ชวลแมนชนีทีส่ามารถ 
เข้าถงึได้ผ่านเครือข่าย รองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือพื้นที่จัดเก็บ

• Platform-as-a-Service (PaaS) – บริการด้านแพลตฟอร์มสำาหรับซอฟต์แวร์ (เช่น เว็บ 
แอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางสำาหรับองค์กรขนาดใหญ่ และ
มิดเดิลแวร์อื่นๆ โดยทำางานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง) ท่ีเรียกใช้งานได้ผ่าน
เว็บแอพพลิเคชัน
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• Software-as-a-Service (SaaS) – เป็นบริการด้านแอพพลิเคชันโดยคิดค่าบริการเป็นไล
เซนต์ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน

• Data-as-a-Service (DaaS) – ให้บริการข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศจากการเชื่อมโยงพื้นที่
สำาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ท่ีเป็นแหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลเพื่อถูกจัดเตรียมไว้
สำาหรับการวิเคราะห์

• Business Process-as-a-Service (BPaaS) – เป็นคลาวด์สำาหรบับรกิารด้านธรุกจิท่ีต้องการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้

 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้ สำาหรับปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหรือ
ดาต้าเซ็นเตอร์ (data center) ของตนเองขึ้นมา เพื่อใช้สำาหรับจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาเป็น
ซอฟต์แวร์ระบบเพือ่ใช้ภายในองค์กร โดยมกีารจัดซือ้จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่าย สตอเรจสำาหรบัจดัเกบ็
ข้อมูล อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกัน 
การบุกรกุ (intrusion prevension) ซึง่ภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ยงัต้องมีระบบไฟฟ้า เครือ่งสำารองไฟ 
(UPS) หรือระบบไฟฟ้าสำารองเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้า ระบบการรกัษาความปลอดภยั เช่น อปุกรณ์แสกน 
ลายนิว้มอื และกล้องวงจรปิด ซึง่อปุกรณ์เหล่าน้ีจำาเป็นต้องมเีจ้าหน้าท่ีท่ีมคีวามรูค้วามสามารถในแต่ละ
ด้าน ทัง้ด้านเทคนิคเครือ่งแม่ข่าย เนต็เวร์ิกและนักพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยพบว่าเมือ่เวลาผ่าน
ไปอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีการบำารุงดูแลรักษา ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณจำานวนมาก อีกทั้งการ
บริหารจัดการบุคคลที่จะดูแลระบบเหล่าน้ีให้มีความเสถียรภาพและประสิทธิภาพ การใช้บริการ 
เครื่องแม่ข่ายที่อยู่บนคลาวด์ ทำาให้องค์กรสามารถมีระบบที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ 
เครื่องแม่ข่าย และระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยท่ีจัดหาโดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ โดยท่ีมี
เงื่อนไขของการรับบริการ ทำาให้ลดปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการระบบต่างๆ ดังกล่าวลงไปได้
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1

1.5 ข้อมูลและข้อมูลส�รสนเทศ
 ข้อมูล (data) หมายถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวิธีการบันทึกผ่าน
ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชันสำาเร็จรูป ข้อมูลเกิดจากกระบวนการทางทรานแซคชัน (transaction) 
จากการปฏิบัติงานประจำาที่มีการบันทึกตามกระบวนการทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อสินค้าของ
ลูกค้าและข้อมูลการขายสินค้า ทรานแซคชันทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น การเพิ่ม ลบ และ
การแก้ไข การดำาเนนิงานทางธรุกจิมกัจะเกีย่วข้องกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในแต่ละแผนก แต่ละฝ่าย ท่ีเป็น
งานประจำา เจ้าหน้าที่บัญชีทำาการบันทึกข้อมูลบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินจะจัดทำารายงานงบประมาณ 
และเจ้าหน้าที่งานพัสดุก็ทำาหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง การสั่งซื้อสินค้าและข้อมูลการตรวจรับสินค้า 
รวมถงึการจดัทะเบยีนวสัดุ-ครภุณัฑ์ทีไ่ด้มกีารจัดซือ้ ในมมุมองของสารสนเทศ ข้อมลูดงักล่าวอาจเรยีก
ได้ว่าเป็นข้อมูลดิบ (raw data) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ การกลั่นกรอง หรือการ
ประมวลผล ยงัไม่สามารถนำามาใช้สำาหรบัประกอบการตดัสนิใจโดยทีย่งัไม่มคีวามหมายใดๆ ในเชงิการ
บริหาร 
 ข้อมูลสารสนเทศ (information) หมายถึงข้อมลูท่ีผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประมวลผล
เพ่ือให้เป็นข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง มคีวามน่าเชือ่ถอื เป็นข้อมลูทีส่ามารถนำาไปใช้ประกอบการวเิคราะห์ 
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการจัดเก็บรวบรวมมาจาก
ข้อมูลปฏิบัติการ และเป็นข้อมูลที่ถูกนำามาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการนำาไปใช้
ประโยชน์หรอืการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร เช่น การนำาข้อมลูในระดบัเรคคอร์ดมาจดัทำาให้อยูใ่นรปูข้อมลู
เชงิสรุป เพ่ือนำามาแสดงผลในรปูของตารางหรอืแผนภมูแิบบต่างๆ ข้อมลูสารสนเทศท่ีดีควรมคีณุสมบัติ
ที่สำาคัญทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลมีความถูกต้อง (data correction) ข้อมูลจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ขั้นตอนการตรวจ
สอบและการยืนยันความถูกต้อง สามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลได้

2. ความซำา้ซ้อนของข้อมลูทีจั่ดเก็บ (data redundancy) ข้อมลูท่ีจดัเก็บจะต้องไม่มคีวามซำา้ซ้อน
ของข้อมลู หมายถงึข้อมลูในแต่ละเรือ่งจะต้องมกีารเกบ็เพียงชุดเดียว หากเป็นระบบฐานข้อมูล
ก็ควรจะต้องมีเพียงฐานเดียว 

3. การใช้ประโยชน์ข้อมลูร่วมกนั (data sharing) ข้อมลูท่ีจดัเกบ็ในองค์กรจะต้องมคีวามสามารถ
ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน การยอมให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลหรือฐานข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงกัน 

4. ความปลอดภัยของข้อมูล (data security) การกำาหนดระดับชั้นของความปลอดภัย รวมถึง
การกำาหนดสทิธิก์ารเข้าถงึของผู้ใช้งาน หมายถงึยอมให้เข้าถงึข้อมลูได้โดยผู้ทีร่บัผดิชอบหรอื
ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

5. ความสอดคล้องต่อการนำาไปใช้ประโยชน์ (data usablility) การจัดเก็บข้อมูลควรเป็นข้อมูล
ที่จำาเป็น และมีความเหมาะสมต่อลักษณะการนำาไปใช้ประโยชน์
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กรณีศกึษาตวัอย่าง	ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจของบรษิทัผลติชิน้ส่วน
อะไหล่ยนต์
 บริษัทผลติช้ินส่วนอะไหล่ยนต์เพือ่ส่งขายทัง้ในและต่างประเทศ ท่ีประกอบกิจการมานานกว่า 
30 ปี ซึ่งในระยะ 4-5 ปีหลัง ผู้บริหารได้เริ่มให้ความสำาคัญกับข้อมูลสารสนเทศ สาเหตุมาจาก 
ผลประกอบการที่ลดลง ปัญหาการรั่วไหลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด การตัดสินใจไม่อยู่
บนพืน้ฐานของข้อมลูทีเ่ป็นจรงิและเป็นปัจจบุนั การแก้ไขปัญหานีท้างบรษิทัจงึได้มกีารรวบรวมข้อมลู
ต่างๆ ของบริษัทโดยพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของบริษัท และพัฒนาเป็นรายงานข้อมูลสารสนเทศใน 
ภาพรวม เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำาเนินงานของกิจการ สามารถรู้ถึงสถานะ
ปัจจบุนัและความเคลือ่นไหว เช่น สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทั อกีท้ังยงัสามารถ
มองภาพย่อยลงไปในระดับของโครงการ ทั้งกำาไร-ขาดทุนในแต่ละโครงการ ต้นทุน สถานะการดำาเนิน
งานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงสามารถตัดสินใจและสั่งการบนพื้นฐานของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อ
วตัถดุบิตามปริมาณความต้องการของลกูค้า และการวางแผนการผลติตามกำาลงัการผลติของเครือ่งจักร
และพนักงานที่มีอยู่จากการสั่งซื้อของลูกค้า เป็นต้น

ประเภทข้อมูล
 การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละองค์กรมักจะพบว่าข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในปัจจุบันนั้นมี
ความหลากหลาย (heterogeneous data) หมายถงึข้อมลูจดัเกบ็มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั องค์กรหนึง่ๆ
อาจมีข้อมูลได้ในหลายรูปแบบ ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของไฟล์ข้อความ (text file) หรือไบนารี (binary) 
ข้อมูลแบบกึง่โครงสร้าง ข้อมลูมลัตมิเีดยี เช่น ภาพ เสียง และภาพเคลือ่นไหว ข้อมลูบางประเภทมกีาร
บันทึกโดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งจะมีรูปแบบข้อมูลที่จัดเก็บโดยเฉพาะ แต่สำาหรับในบางองค์กร
มีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดเก็บข้อมูลในรูปของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ทำาให้ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานและมีความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกัน ซ่ึงความหลากหลายของ
ข้อมูลเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทายสำาหรับนักออกแบบข้อมูล 

 การจำาแนกประเภทของข้อมูลสามารถแบ่งออกได้ตามโครงสร้างของข้อมูลที่จัดเก็บ โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 

1) ข้อมูลที่มีโครงสร้าง	(Structured	data)	ได้แก่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ ออกแบบอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บข้อมูลมีโครงสร้างข้อมูลที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ข้อมูลที่
อยู่ในรูปของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของตารางประกอบด้วยแถว 
(row) และสดมภ์ (column)

2) ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-structured	data) เป็นข้อมูลที่มีการกำาหนดโครงสร้าง
ข้อมูลแบบหยาบๆ เช่นการกำาหนดรูปแบบข้อมูล (formating) แต่ไม่ได้กำาหนดในระดับของ
เนื้อหา ตัวอย่างของข้อมูลประเภทนี้ได้แก่ข้อมูล SGML3, HTML และ XML
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