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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2 (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

หน;วยที่ 2
เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการข&อมูล
ครูผู&สอน
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย.
เว็บไซต. http://www.jetavat.com

หัวขอในการเรียนรู
1. ขอมูล (Data)
2. ฐานขอมูล (Database)
3. คลังขอมูล (Data Warehouse)
4. เหมืองขอมูล (Data Mining)
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1.1 ความหมายของขอมูล
ขอมูล (Data/Raw Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือเหตุการณ6ที่
เกี่ยวของกับสิ่งต<าง ๆ ที่มีการจัดเก็บในหลากหลายรูปแบบ เช<น ขอความ
ตัวเลข เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยขอมูลเหล<านี้สามารถเกิดขึ้นได
จากแหล<งขอมูลหลายแหล<ง เช<น บุคคล บริษัท หน<วยงานราชการ องค6กร
อินเทอร6เน็ต

ตัวอยางขอมูลแตละประเภท

ตัวอักษร

เสียง
ตัวเลข

ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว

ขอมูลตัวอักษร
เปIนขอมูลที่ประกอบไปดวยภาษาไทย ภาษาต<างประเทศหรือตัว
เลขที่ไม<สามารถนํามาคํานวณทางคณิตศาสตร6ได เช<น
• ชื่อ - นามสกุลของนักเรียน
• ที่อยู<ของนักเรียน
• ขอมูลสถานที่ท<องเที่ยวในอําเภอของนักเรียน
• รหัสนักเรียน
• ขอความการสนทนาออนไลน6
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ขอมูลตัวเลข
เปI น ขอมู ล ที่ ป ระกอบดวยตั วเลข 0-9 สามารถนํ ามาใชในการ
คํานวณหรือประมวลผลได เช<น
• จํานวนครั้งในการออกกําลังกายของนักเรียนในเดือนที่ผ<านมา
• ราคาสินคาในหางสรรพสินคา
• ระยะทางระหว<างบานกับโรงเรียนรหัสนักเรียน
• คะแนนสอบ

ขอมูลภาพ
เปIนขอมูลที่มีลักษณะเปIนภาพต<างๆ ที่มองเห็น เช<น
• ภาพถ<ายที่นักเรียนนําเขาสู<เครือข<ายสังคมออนไลน6
• ภาพถ<ายฟRล6มเอกซเรย6ของผูปTวย
• ภาพวาดสีน้ํามันที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ

ขอมูลภาพเคลื่อนไหว ขอมูลเสียง หรือวีดิทัศน'
เปIนขอมูลที่มีลักษณะเปIนภาพเคลื่อนไหว หรือขอมูลที่เกิดจากได
ยิน ไม<ว<าจะเปIนเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเสียงที่เกิดจากอุปกรณ6
เทคโนโลยีต<างๆ เช<น
• เสียงวีดิทัศน6ที่นักเรียนนําเขาสู<สังคมออนไลน6
• เสียงรองของสัตว6
• เสียงที่เกิดจากการเปRดเพลงผ<านวิทยุ

3

ก

2 30183

1.2 ลักษณะของขอมูล
ขอมูลสามารถแบ<งออกเปIน 3 ลักษณะ ตามโครงสรางของขอมูล
ได ดังนี้
1. ขอมูลที่มีโครงสราง
2. ขอมูลกึ่งโครงสราง
3. ขอมูลที่ไม<มีโครงสราง

1. ขอมูลที่มีโครงสราง (Structured Data)
เปIนขอมูลที่มกี ารจัดระเบียบ มีรูปแบบ และประเภทขอมูลชัดเจน
สามารถบริ หารจั ดการและเขาถึ งไดง< าย เช< น ขอมูล ที่ ถู กจั ด เก็บ อยู<ใ น
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ6ในรูปแบบของตาราง
ข&อมูลนักเรียน
รหัสนักเรียน คํานําหน&า
001
นาย
002
นางสาว
003
นางสาว
004
นาย

ชื่อ
เก;ง
แก&ว
สายน้ํา
ต&น

นามสกุล
รักเรียน
รักสอบ
รักชาติ
รักดี

เบอร.โทรติดต;อ
080-463-1986
080-456-6666
081-678-3568
083-987-3212

2. ขอมูลกึ่งโครงสราง (Semi-structured Data)
เปIนขอมูลที่มีรูปแบบโครงสรางของขอมูลระดับหนึ่ง ซึ่งจะยังไม<
จัดระเบียบรูปแบบอยู<ในการจัดเก็บขอมูล เช<น ฐานขอมูล ตัวอย<างขอมูล
กึ่งโครงสราง เช<น ไฟล6ในรูปแบบ CSV (Comma-Separated Value)
ไฟล6ในรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation)
รหัสนักเรียน,คํานําหน&า,ชื่อ,นามสกุล,เบอร.โทรติดต;อ

001,นาย,เก;ง,รักเรียน,080-463-1986
002,นางสาว,แก&ว,รักสอบ,080-456-6666
003,นางสาว,สายน้ํา,รักชาติ,081-678-3568
004,นาย,ต&น,รักดี,083-987-3212
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3. ขอมูลที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Data)
เปIนขอมูลที่มีรูปแบบโครงสรางของขอมูลไม<แน<นอน มีการจัดเก็บ
ขอมูลที่หลากหลายตามความตองการของผูเก็บขอมูล เช<น ภาพกราฟฟRก
เสียง วิดีโอ ขอความสนมนาในสื่อสังคมออนไลน6

พิรามิดแห;งความรู&

ปYญญา (Wisdom)

ผลลัพธจากการวิเคราะหคัดเลือกความรู
จนเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติได

ความรู& (knowledge)
ผลลัพธจากการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ โดยใชประสบการณ

สารสนเทศ (Information)
ผลลัพธจากการนําขอมูลผานการ
ประมวลผลตาง ๆ เพื่อนําไปใช
พิรามิดแหงความรู โดย Yamazaki

ข&อมูล (Data)
ขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่เกี่ยวของ
กับสิ่งตาง ๆ
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ความหมายของฐานขอมูล
ฐานขอมู ล (Database) คื อ การจั ด เก็ บ และการบริ ห ารขอมู ล
เพื่อใหขอมูลมีความเปIนระบบ สามารถเขาถึงขอมูลไดง<ายสะดวกในการ
สื บ คน และการปรั บ ปรุ ง แกไขขอมู ล ลดความซ้ํ า ซอน และมี ค วาม
ปลอดภัย โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลจะตองมีความสัมพันธ6ซึ่ง
กันและกัน

2.1 ระบบฐานขอมูล
ระบบฐานขอมู ล (DatabaseSystem) คื อ ระบบหรื อ ซอฟต6 แ วร6 ที่ ใ ช
สําหรับจัดเก็บ และบริหารจัดการขอมูล โดยขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูลจะตองมี
ความสัมพันธ6กันระหว<างขอมูลที่ชัดเจนซึ่งจะมีขอมูลการจัดเก็บขอมูลที่แตกต<างกัน
ขึ้นอยู<กับเทคโนโลยีของฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลจะมีซอฟต6แวร6เปIนสื่อกลาง
ระหว< างผู ใชงาน และโปรแกรมต< า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การใชงานฐานขอมู ล ที่
เรียกว<า ระบบฐานขอมูล (Database Management System : DBMS)

องค'ประกอบของระบบฐานขอมูล
องค'ประกอบ

ความหมาย

1. ฐานขอมูล (Database)

ฐานขอมูลเปIนการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปIนศูนย6กลางขอมูลอย<างมีระบบ
ซึ่งขอมูลเหล<านี้สามารถเรียกใชร<วมกันได

2. ซอฟต'แวร' (Software)

โปรแกรมที่ใชจัดการฐานขอมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว<างผูใชงาน
หรือโปรแกรมต<าง ๆ และฐานขอมูล

3. ฮาร'ดแวร' (Hardware)

อุปกรณ6ที่ใชในการจัดเก็บฐานขอมูล

4. ผูใชงาน (User)

สามารถแบ<งเปIน 3 กลุ<ม ดังนี้
1) Application Programmer นักพัฒนาโปรแกรมสําหรับใชงาน
ฐานขอมูล
2) Datasbase Administrator ผูที่ทําหนาที่บริหารจัดการฐานขอมูล
3) End Users ผูใชฐานขอมูลทั่วไป ซึ่งเขาถึงขอมูลผ<านโปแกรมที่ใช
งานฐานขอมูล
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ตัวอยางระบบจัดการฐานขอมูล
บริษัทแห<งหนึ่งมีการจัดการฐานขอมูลของบริษัทที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
ของแผนกต<าง ๆ ในบริษัท ไดแก< แผนกบุคคล แ(นกการตลาด และแผนกจัดซื้อ

ประโยชน'ของการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไวในของระบบฐานขอมูล
ประโยชน'

ผลที่เกิดขึ้น

1. ลดความซ้ําซอนของขอมูล

ระบบช<วยใหเกิดความซ้ําซอนนอยทีส่ ุด และกระชับพื้นทีใ่ นการเก็บขอมูล

2. ขอมูลมีความถูกตอง

หากมีการแกไขขอมูล ขอมูลชุดเดียวทุกแห<งจะถูกแกไขตามโดยอัตโนมัติ

3. ปQองกันและรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล

สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของผูใชงานได รวมถึงมีการกําหนด
รหัสผ<านของผูใชงาน เพื่อทําใหขอมูลมีความปลอดภัยสูง

4. หลีกเลี่ยงความขัดแยง
ของขอมูล

เมื่อผูใชงานแกไขขอมูลที่ใดทีห่ นึ่ง ระบบจะแกไขขอมูลตัวเดียวกันในที่อนื่ ๆ
ดวย เพื่อใหขอมูลมีค<าตรงกัน

5. รักษาความถูกตองเชือ่ ถือได
ของขอมูล

กําหนดกฎเกณฑ6เพือ่ ควบคุมความผิดพลาดได เช<น การกําหนดไม<ใหปnอนอายุ
เปIนเลขติดลบ

6. การกําหนดความเปTน
มาตรฐานเดียวกันของขอมูล

สามารถจัดเก็บขอมูลใหเปIนไปในลักษณะเดียวกันได เช<น กําหนดความยาว
เปIนเซนติเมตร กําหนดทศนิยมการเก็บขอมูลเปIนทศนิยม 2 ตําแหน<ง

7. เกิดความเปTนอิสระของขอมูล สามารถเรียกแสดงหรือแกไขขอมูลเฉพาะจุดได ไม<จําเปIนตองเรียกทัง้ หมด

ตัวอยาง การกรอกขอมูลลงฐานขอมูล
หากเราจะจัดเก็บขอมูลนักเรียนในการลงทะเบียนเราจะทําอยางไร?

ฐานขอมูล
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เรามาลองระบุขอมูลเบื้องตนของนักเรียนกันเลย
ขอมูลเบื้องตนจะมีอะไรบาง ชวยระบุออกมาทีละขอ?
รหัสนักเรียน
คํานําหนา
ชื่อ
นามสกุล
เบอร'โทรติดตอ

เมื่อไดขอมูลเสร็จแลว เรานํามาลงไวในตารางกัน

ข&อมูลนักเรียน
รหัสนักเรียน คํานําหน&า
001
นาย
002
นางสาว
003
นางสาว
004
นาย

ชื่อ
เก;ง
แก&ว
สายน้ํา
ต&น

นามสกุล
รักเรียน
รักสอบ
รักชาติ
รักดี

เบอร.โทรติดต;อ
080-463-1986
080-456-6666
081-678-3568
083-987-3212

2.2 ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ'
ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ6 หรือที่เรียกว<า Relational Database
Management System : RDBMS คือ ระบบการจัดการฐานขอมูลที่มีการจัดเก็บ
ขอมู ลในลั กษณะตาราง (Table) โดยตารางจะประกอบดวย แถว (Row) และ
คอลัมน6 (Colum) ซึ่งขอมูลที่จัดเก็บในตารางจะมีความสัมพันธ6กันและกัน
คอลัมน'

ข&อมูลนักเรียน

แถว

รหัสนักเรียน คํานําหน&า
001
นาย
002
นางสาว
003
นางสาว
004
นาย

ชื่อ
เก;ง
แก&ว
สายน้ํา
ต&น

นามสกุล
รักเรียน
รักสอบ
รักชาติ
รักดี

เบอร.โทรติดต;อ
080-463-1986
080-456-6666
081-678-3568
083-987-3212
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เรามาดูความสัมพันธ.ของระบบการลงทะเบียนเรียนกันเถอะ
ข&อมูลนักเรียน
รหัสนักเรียน คํานําหนา

รหัสการ
ลงทะเบียน

รหัส
นักเรียน

01

001

ว30183

1

02

002

ว20207

2

03

003

ว30283

2

04

รหัสวิชา ภาคเรียน

004

I33201

ชื่อ

นามสกุล

เบอร'โทรติดตอ

001
002

นาย
นางสาว

เกง
แกว

รักเรียน
รักสอบ

080-463-1986
080-456-6666

003

นางสาว

สายน้ํา

รักชาติ

081-678-3568

004

นาย

ตน

รักดี

083-987-3212

ข&อมูลรายวิชา

1

ลงทะเบียนเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผูสอน

หองเรียน

ว30183

วิทยาการคํานวณ ม.5

ครูสายศิลป[

คอม4

ว20207

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต'

ครูสายน้ํา

คอม3

ว30283

IPST-Microbox

ครูสายลม

คอม2

I33201

การศึกษาคนควาและสรางองค'ความรู

ครูสายไฟ

คอม1

ตัวอย;าง ของตารางที่เกิดความซ้ําซ&อนของข&อมูล
ข&อมูลรายวิชา

ข&อมูลนักเรียน
รหัสนักเรียน คํานําหน&า
001
นาย
002
นางสาว
003
นางสาว
004
นาย

ชื่อ
เก;ง
แก&ว
สายน้ํา
ต&น

นามสกุล
รักเรียน
รักสอบ
รักชาติ
รักดี

รหัสวิชาเรียน

เบอร.โทรติดต;อ
080-463-1986
080-456-6666
081-678-3568
083-987-3212

ชื่อวิชา

ครูผู&สอน

ห&องเรียน

ว30183

วิทยาการคํานวณ ม.5

ครูสายศิลป`

ว20207

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุน; ยนต.

ครูสายน้ํา

คอม3

ว30283

IPST-Microbox

ครูสายลม

คอม2

การศึกษาค&นคว&าและสร&างองค.ความรู& ครูสายไฟ

คอม1

I33201

คอม4

ลงทะเบียนเรียน
ห&องเรียน

ชื่อ

นามสกุล

เบอร.โทรติดต;อ

รหัสวิชาเรียน

ชื่อวิชา

ครูผู&สอน

001

นาย

เก;ง

รักเรียน

080-463-1986

ว30183

วิทยาการคํานวณ ม.5

ครูสายศิลป`

คอม4

002

นางสาว

แก&ว

รักสอบ

080-456-6666

ว20207

การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ;นยนต.

ครูสายน้ํา

คอม3

003

นางสาว

สายน้ํา

รักชาติ

081-678-3568

ว30283

IPST-Microbox

ครูสายลม

คอม2

004

นาย

ต&น

รักดี

083-987-3212

I33201

การศึกษาค&นคว&าและสร&างองค.
ความรู&

ครูสายไฟ

คอม1

รหัสนักเรียน คํานําหน&า

ระบบร&านเช;าหนัง CD/DVD
ข&อมูลลูกค&า
รหัสลูกค&า คํานําหน&า

การยืม-คืน หนัง
รหัสลูกค&า รหัสหนัง

วันที่ยืม

1

002

d001

1/6/2562 5/6/2562

2

004

d002

10/6/2562 15/6/2562

3

001

d003

10/6/2562 15/6/2562

4

003

d004

10/6/2562 15/6/2562

ชื่อ

นามสกุล

เบอร.โทรติดต;อ

001

นาย

ดิน

ชอบดูหนัง

080-463-1986

002

นางสาว

ฐานทัพ

ภาพยนต.

080-456-6666

003

นางสาว

ซีรีย.

ดีเยี่ยม

081-678-3568

004

นาย

พัน

เรื่อง

083-987-3212

ข&อมูล CD/DVD หนัง
รหัสหนัง

ชื่อหนัง

d001

Spider Man

d002

Spider Woman

d003

Spider Boy

d004

Spider Girl
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ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน ศึกษาและวิเคราห.ระบบจัดการฐานข&อมูลทีไ่ ด&รับ
มอบหมายจากนั้นให&นักเรียนออกมานําเสนอผลการวิเคราะห.ข&อมูลหน&าชั้นเรียน
1.

ระบบยืม-คืนหนังสือของห&องสมุดภายในโรงเรียน

2.

ระบบการเบิกจ;ายยาของห&องพยาบาลภายในโรงเรียน

3.

ระบบยืม-คืนอุปกรณ.กีฬาภายในโรงเรียน

4.

ระบบยืม-คืนอุปกรณ.ทางวิทยาศาสตร.ภายในโรงเรียน

5.

ระบบยืม-คืนสื่ออิเล็กทรอนิกส.ภายในโรงเรียน

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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3.1 ความหมายของคลังขอมูล (Data Warehouse)
คลั ง ขอมู ล หมายถึ ง ฐานขอมู ล ขนาดใหญ< ข ององค6 กร ซึ่ ง เก็ บ
รวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลทั่วไปในองค6กร โดยอาจจะมีการเชื่อมโยง
หรือไม<เชื่อมโยงก็ได โดยคลังขอมูลนั้นจะจัดเก็บขอมูลใหม< และขอมูลเก<า
โดยไม< มี ก ารลบขอมู ล ใด ๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า ไปใชสํ า หรั บ การวิ เ คราะห6
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจต< า ง ๆ ขององค6 ก ร เช< น ระบบสนั น สนุ น การ
ตัดสินใจ(Decision Support System : DSS), ระบบการบริหารลูกคา
สัมพันธ6 (Customer Relationship Management : CRM)

วัตถุประสงค'ของการสรางคลังขอมูล
วัตถุประสงค'

ผลที่เกิดขึ้น

1. เพื่อใหสามารถเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ ขององค'กรได
อยางงาย

ผูใชงานขององค6กรสามารถเชื่อมต<อเขาไปยังขอมูลขององค6กรจาก
คอมพิวเตอร6ของตนเองไดทันที และตรงตามความตองการ

2. เพื่อใหขอมูลในคลังขอมูล
มีความถูกตองตรงกันหมด

ผูใชงานสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการ และไดสารสนเทศที่เปIนคําตอบ
เดียวกัน

3. เพื่อใหขอมูลในคลังขอมูล
สามารถถูกวิเคราะห'ไดตาม
ความตองการ

ผูใชงานสามารถนําขอมูลที่ถูกแบ<งเปIนสัดส<วน หรือขอมูลทั้งหมด มาใช
ในการวิเคราะห6ตามความตองการได

4. เพื่อรวบรวมขอมูลอยาง
ระมัดระวัง

ผูใชงานจะไดรับขอมูลที่ถูกตอง มีความน<าเชื่อถือ จากการจัดเก็บอย<าง
ถูกตอง

3.2 คุณลักษณะของคลังขอมูล
คลังขอมูล มีคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้

1 Subject Oriented
2 Integrated
3 Time-Variant
4 Non-Volatile
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1 Subject Oriented
Subject Oriented หมายถึง การแบ<งโครงสรางตามเนื้อหา โดย
ขอมู ล จะตองถู ก สรางขึ้ น จากหั ว ขอที่ ส นใจ เช< น ถาบริ ษั ท ประกั น ภั ย
ตองการใชคลังขอมูล ฐานขอมูลที่ไดจะตองสรางขึ้นจากประวัติลูกคา,เบี้ย
ประกัน และการเรียกรองสิ นไหมทดแทน เปI นตน ขอมู ลที่ สรางขึ้ นจะ
ประกอบดวยหัวขอที่เก็บเฉพาะข<าวสารที่จําเปIนสําหรับการสนับสนุนการ
ตัดสินใจเท<านั้น

2 Integrated
Integrated หมายถึง การจัดเก็บขอมูลใหอยู<ในรูปแบบเดียวกัน
โดยขอมู ล นั้ น จะถู กรวบรวมมาจากหลายแหล< ง ขอมู ล ทั้ งภายในและ
ภายนอก จากนั้น จะถู กทํ าใหเปI น มาตรฐานเดี ยวกัน เช< น กําหนดใหมี
ค<าตัวแปรของขอมูลในเนื้อหาเดียวกันใหเปIนแบบเดียวกันทั้งหมด

3 Time-Variant
Time-Variant หมายถึ ง การจั ด เก็ บ ขอมู ล ตามหวงเวลา โดย
ขอมูลจะถูกจัดเก็บไวในช<วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงนํามาประมวลผล
เพื่อเปรียบเทียบในแต<ละช<วงเวลา เพื่อหาแนวโนมหรือการคาดการณ6ใน
อนาคต เช<น การเปรียบเทียบขอมูลการขายสินคาในระยะเวลา 5 ปu, การ
พยากรณ6สภาพอากาศ เปIนตน
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4 Non-Volatile
Non-Volatile หมายถึง ขอมูลที่จะไม<ถูกเปลี่ยนแปลงบ<อย โดย
ขอมูลจะถูกเรียกใชงานในลักษณะของ “การอ<าน” เพื่อนําไปใชในการ
วิเคราะห6ขอมูลเท<านั้น ซึ่งจะไม<ทําการแกไขหรือปรับปรุงขอมูล เช<น การ
จั ด เก็ บ ขอมู ล ยอดขายสิ น คาประจํ า ปu , ขอมู ล สถิ ติ อั ต ราการเกิ ด ของ
ประชากรในประเทศไทย

รวมกันวิพากษ'จากวิดีโอตอไปนี้

ความสัมพันธ'ของระบบคลังขอมูลกับระบบฐานขอมูล

3.3 ความสัมพันธ'ของระบบคลังขอมูลกับระบบฐานขอมูล
ระบบฐานขอมูลทั่วไป มีวัตถุประสงค6เพื่อลดความซ้ําซอนในการเก็บขอมูล
และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการแกไขขอมูล ซึ่งไม<มีการเก็บขอมูลยอนหลัง
ที่จะนํามาช<วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ และช<วยในการคาดคะเนแนวโนมที่
คาดว<าจะเปIนไปไดในอนาคต จึงไดมีการคิดคนระบบคลังขอมูล เพื่อใหผูใชสามารถ
เรียกใชขอมูลที่มีอยู<มาช<วยสนับสนุนการตัดสินใจ และคาดคะเนแนวโนมในอนาคต
ไดอย<างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3.4 หลักการเบื้องตนของคลังขอมูล
ในการทํางานของคลังขอมูล เพื่อใหไดขอมูลมา และจัดเก็บขอมูล
ไดอย<างถูกตอง เหมาะสมตามคุณลักษณะของคลังขอมูล จึงจําเปIนตองใช
กระบวนการ ETL : Extraction Transformation and Loading โดยมี
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. กระบวนการดึงขอมูล (Extraction)
2. กระบวนการแปลงขอมูล (Transformation)
3. กระบวนการนําขอมูลเขาสู<ระบบ (Loading)

การทํางานของคลังขอมูล
ในการทํางานของคลังขอมูล ประกอบไปดวยองค6ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. การไดมาซึ่งขอมูล (Data Acquisition)
2. การจัดเก็บขอมูลในคลังขอมูล (Data Storage)
3. การเขาถึงขอมูลหรือส<งผ<านขอมูลไปยังผูใช (Information Delivery)
ขอมูล
ประจําวันทั่วไป

คลังขอมูล

ขอมูลอื่น ๆ
จากภายนอก
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ความหมายของเหมืองขอมูล
กระบวนการคนหาความสัม พัน ธ6 รู ปแบบ และแนวโนมใหม< ๆ
โดยการเก็ บ ขอมู ล จํ า นวนมากไวในคลั ง ขอมู ล แลวใชวิ ธี ก ารทาง
คณิตศาสตร6และสถิติในการวิเคราะห6ขอมูล

4.1 วัตถุประสงค'ในการทําเหมืองขอมูล
วัตถุประสงค6หลักของการทําเหมืองขอมูลนั้นมีอยู< 2 ประการ ดังนี้
1. การสรางการพยากรณ' เปIนการใชขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวในคลังขอมูล มา
สรางการพยากรณ6ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชวิธีการวิเคราะห6เชิงสถิติ
2. การวิ เคราะห'ค วามเชื่อมโยงหรือความสัม พัน ธ' เปIน การวิ เคราะห6 ห า
ความสัมพันธ6กันของขอมูลในฐานขอมูล
ตัวอยาง
หางสรรสินคาแห<งหนึ่งคนพบพฤติกรรมของผูบริโภค ที่พ<อบาน
มักซื้อเบียร6และผาออมในวันศุกร6ตอนเย็น ดังนั้นเปIนสัญญาณใหเจาของ
กิจการควรจะเตรียมสินคาไวเพื่อจําหน<าย ในขณะที่หางคู<แข<งอาจจะไม<รู
ขอมูลเหล<านี้

4.2 ขั้นตอนในการทําเหมืองขอมูล
ขั้นตอนการทําเหมืองขอมูลมีอยู< 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. คัดเลือกขอมูล (Data Selection)
2. การกรองขอมูลและเตรียมการประมวลผล (Data Cleaning and
Processing)
3. การแปลงรูปแบบขอมูล (Data Reduction and Transformation)
4. การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
5. การแปลผลและการประเมินผล (Interpretation/Evaluation)
6. การแทนความรู (Knowledge Representation)
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1. คัดเลือกขอมูล (Data Selection)
เปIนการระบุถึงแหล<งขอมูลที่
นํามาทําเหมืองขอมูล รวมถึงการนํา
ขอมูลที่ไม<ตองการออกจากฐานขอมูล
เพื่อสรางกลุ<มขอมูลสําหรับพิจารณา
เบื้องตน

2. การกรองขอมูลและเตรียมการประมวลผล (Data
Cleaning and Processing)
ขอมูล ที่เก็ บไวจํ านวนมาก
จะถูกนํามากรองเพื่อเลือกขอมูลที่
ตรงประเด็นเพื่อนําไปวิเคราะห6ได
อย<างเหมาะสม

3. การแปลงรูปแบบขอมูล (Data Reduction and
Transformation)
เปI น การลดรู ป และจั ด
ขอมูลใหอยู<ในรูปแบบเดียวกันที่ได
มาตรฐาน เหมาะสมที่ จะนํ าไปใช
กับอัลกอริทึม และแบบจําลองที่ใช
ทําเหมืองขอมูล
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4. การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
เปIนขั้นตอนที่นําเอาวิธีการ
หรือเทคนิคการทําเหมืองขอมูลมา
ใชเพื่ อหารู ป แบบของขอมู ล เพื่ อ
นําไปใชประโยชน6ในดานต<าง ๆ ทั้ง
การพยากรณ6 และเพื่ อสนั บ สนุ น
การตัดสินใจ เปIนตน

5. การแปลผลและการประเมินผล
(Interpretation/Evaluation)
เปI น ขั้ น ตอนการประเมิ น
รูปแบบที่ไดจากการทําเหมืองขอมูล
ประเมิ น ผล โดยการวิ เ คราะห6
ผลลัพธ6ที่ได และแปลความหมายว<า
ผลลัพธ6ความรูนั้นเหมาะสมหรือตรง
วัตถุประสงค6หรือไม<

6. การแทนความรู (Knowledge Representation)
เ ปI น ขั้ น ต อ น ก า ร
นําเสนอความรูที่คนพบ โดน
ใชเทคนิ ค ในการนํ า เสนอ
เพื่ อ ใหเขาใจ และนํ า องค6
ความรูนั้นไปประยุกต6ใช
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ขั้นตอนในการทําเหมืองขอมูล
5. แปลผล/ประเมินผล 6. การแทนความรู&
Knowledge

4. ทําเหมืองข&อมูล
3. แปลงข&อมูล
2. กรองข&อมูล

Patterns

1. คัดเลือกข&อมูล
Preprocessed
Data
Data

Tranformed
Data

Target Date

4.3 ตัวอยางการนําเหมืองขอมูลมาใชงาน
• ใชวิเคราะห6รูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาในหางสรรพสินคา
• ใชวิเคราะห6พฤติกรรมการเปลี่ยนคืนสินคา
• ใชหารูปแบบพฤติกรรมของลูกคาที่จัดอยู<ในกลุ<มผูมีกําลังซื้อสูง
• ใชวิ เ คราะห6 พ ฤติ ก รรมของคนไขที่ น< า จะมี โ อกาสมาหาหมอ หรื อ มา
โรงพยาบาล
• ใชวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว<างอาการของผูปTวยกับการทํานายโรคที่
น<าจะเกิดขึ้น
• ใชในการวิเคราะห6รูปแบบของสภาพอากาศเพื่อพยากรณ6สภาพอากาศ
ในอนาคต

เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการข&อมูล

คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามลงในสมุดใหเรียบรอย
1. ยกตัวอย<างระบบฐานขอมูลที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน ?
2. การนําฐานขอมูลมาใชมีความสําคัญอย<างไร ?
3. ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ6มีลักษณะอย<างไร ?
4. ยกตัวอย<างการนําเหมืองขอมูลไปใชประโยชน6 ?
5. อธิบายลักษณะของการทําเหมืองขอมูล ?
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