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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2  (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

ครูผู&สอน
นายเจตวัตร   สวัสด์ิพาณิชย.

เว็บไซต.  http://www.jetavat.com

หน;วยท่ี 2
เร่ือง เทคโนโลยีการจดัการข&อมลู

หัวข�อในการเรียนรู�

1. ข�อมูล (Data)
2. ฐานข�อมูล (Database)
3. คลังข�อมูล (Data Warehouse)
4. เหมืองข�อมูล (Data Mining)
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1.1 ความหมายของข�อมูล
ข�อมูล (Data/Raw Data) หมายถึง ข�อเท็จจริงหรือเหตุการณ6ที่

เก่ียวข�องกับสิ่งต<าง ๆ ที่มีการจัดเก็บในหลากหลายรูปแบบ เช<น ข�อความ 
ตัวเลข เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยข�อมูลเหล<านี้สามารถเกิดขึ้นได�
จากแหล<งข�อมูลหลายแหล<ง เช<น บุคคล บริษัท หน<วยงานราชการ องค6กร 
อินเทอร6เน็ต

ตัวอักษร

ตัวเลข

เสียง

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพน่ิง

ตัวอย�างข�อมูลแต�ละประเภท

ข�อมูลตัวอักษร
เปIนข�อมูลที่ประกอบไปด�วยภาษาไทย ภาษาต<างประเทศหรือตัว

เลขที่ไม<สามารถนํามาคํานวณทางคณิตศาสตร6ได� เช<น
• ชื่อ - นามสกุลของนักเรียน

• ที่อยู<ของนักเรียน

• ข�อมูลสถานที่ท<องเที่ยวในอําเภอของนักเรียน

• รหัสนักเรียน

• ข�อความการสนทนาออนไลน6
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ข�อมูลตัวเลข
เปIนข�อมูลที่ประกอบด�วยตัวเลข 0-9 สามารถนํามาใช�ในการ

คํานวณหรือประมวลผลได� เช<น 
• จํานวนครั้งในการออกกําลังกายของนักเรียนในเดือนที่ผ<านมา

• ราคาสินค�าในห�างสรรพสินค�า

• ระยะทางระหว<างบ�านกับโรงเรียนรหัสนักเรียน

• คะแนนสอบ

ข�อมูลภาพ
เปIนข�อมูลที่มีลักษณะเปIนภาพต<างๆ ที่มองเห็น เช<น 

• ภาพถ<ายที่นักเรียนนําเข�าสู<เครือข<ายสังคมออนไลน6

• ภาพถ<ายฟRล6มเอกซเรย6ของผู�ปTวย
• ภาพวาดสีน้ํามันที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ

ข�อมูลภาพเคล่ือนไหว ข�อมูลเสียง หรือวีดิทัศน'
เปIนข�อมูลที่มีลักษณะเปIนภาพเคลื่อนไหว หรือข�อมูลที่เกิดจากได�

ยิน ไม<ว<าจะเปIนเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเสียงที่เกิดจากอุปกรณ6
เทคโนโลยีต<างๆ เช<น 

• เสียงวีดิทัศน6ที่นักเรียนนําเข�าสู<สังคมออนไลน6

• เสียงร�องของสัตว6

• เสียงที่เกิดจากการเปRดเพลงผ<านวิทยุ
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1.2 ลักษณะของข�อมูล
ข�อมูลสามารถแบ<งออกเปIน 3 ลักษณะ ตามโครงสร�างของข�อมูล

ได� ดังนี้

1. ข�อมูลที่มีโครงสร�าง
2. ข�อมูลก่ึงโครงสร�าง

3. ข�อมูลที่ไม<มีโครงสร�าง

รหัสนักเรียน คํานําหน&า ช่ือ นามสกุล เบอร.โทรติดต;อ

001 นาย เก;ง รักเรียน 080-463-1986

002 นางสาว แก&ว รักสอบ 080-456-6666

003 นางสาว สายนํ้า รักชาติ 081-678-3568

004 นาย ต&น รักดี 083-987-3212

ข&อมูลนักเรียน

1. ข�อมูลท่ีมีโครงสร�าง (Structured Data)
เปIนข�อมูลที่มกีารจัดระเบียบ มีรูปแบบ และประเภทข�อมูลชัดเจน 

สามารถบริหารจัดการและเข�าถึงได�ง<าย เช<น ข�อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู<ใน
ฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ6ในรูปแบบของตาราง

2. ข�อมูลก่ึงโครงสร�าง (Semi-structured Data) 
เปIนข�อมูลที่มีรูปแบบโครงสร�างของข�อมูลระดับหนึ่ง ซ่ึงจะยังไม<

จัดระเบียบรูปแบบอยู<ในการจัดเก็บข�อมูล เช<น ฐานข�อมูล ตัวอย<างข�อมูล
ก่ึงโครงสร�าง เช<น ไฟล6ในรูปแบบ CSV (Comma-Separated Value) 
ไฟล6ในรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation)

รหัสนักเรียน,คํานําหน&า,ช่ือ,นามสกุล,เบอร.โทรติดต;อ
001,นาย,เก;ง,รักเรียน,080-463-1986
002,นางสาว,แก&ว,รักสอบ,080-456-6666
003,นางสาว,สายนํ้า,รักชาติ,081-678-3568
004,นาย,ต&น,รักดี,083-987-3212
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3. ข�อมูลท่ีไม�มีโครงสร�าง (Unstructured Data)

เปIนข�อมูลที่มีรูปแบบโครงสร�างของข�อมูลไม<แน<นอน มีการจัดเก็บ
ข�อมูลที่หลากหลายตามความต�องการของผู�เก็บข�อมูล เช<น ภาพกราฟฟRก 
เสียง วิดีโอ ข�อความสนมนาในสื่อสังคมออนไลน6

ข&อมูล (Data)
ข�อเท็จจริงหรือเหตุการณ�ท่ีเก่ียวข�อง
กับสิ่งต�าง ๆ

สารสนเทศ (Information)
ผลลัพธ�จากการนําข�อมูลผ�านการ
ประมวลผลต�าง ๆ เพ่ือนําไปใช�

ความรู& (knowledge)
ผลลัพธ�จากการวิเคราะห�ข�อมูล 
สารสนเทศ โดยใช�ประสบการณ�

ปYญญา (Wisdom)
ผลลัพธ�จากการวิเคราะห�คัดเลือกความรู�
จนเกิดความเข�าใจและสามารถปฏิบัติได�

พิรามิดแห;งความรู&

พิรามิดแห�งความรู� โดย Yamazaki
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ความหมายของฐานข�อมูล
ฐานข�อมูล (Database) คือ การจัดเก็บและการบริหารข�อมูล

เพื่อให�ข�อมูลมีความเปIนระบบ สามารถเข�าถึงข�อมูลได�ง<ายสะดวกในการ
สืบค�น และการปรับปรุงแก�ไขข�อมูล ลดความซํ้าซ�อน และมีความ
ปลอดภัย โดยข�อมูลที่ถูกจัดเก็บไว�ในฐานข�อมูลจะต�องมีความสัมพันธ6ซ่ึง
กันและกัน

2.1 ระบบฐานข�อมูล
ระบบฐานข�อมูล (DatabaseSystem) คือ ระบบหรือซอฟต6แวร6ที่ใช�

สําหรับจัดเก็บ และบริหารจัดการข�อมูล โดยข�อมูลที่จัดเก็บในฐานข�อมูลจะต�องมี
ความสัมพันธ6กันระหว<างข�อมูลที่ชัดเจนซึ่งจะมีข�อมูลการจัดเก็บข�อมูลที่แตกต<างกัน
ข้ึนอยู<กับเทคโนโลยีของฐานข�อมูล ระบบฐานข�อมูลจะมีซอฟต6แวร6เปIนส่ือกลาง
ระหว<างผู�ใช�งาน และโปรแกรมต<าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการใช�งานฐานข�อมูล ที่
เรียกว<า ระบบฐานข�อมูล (Database Management System : DBMS) 

องค'ประกอบของระบบฐานข�อมูล
องค'ประกอบ ความหมาย

1. ฐานข�อมูล (Database)
ฐานข�อมูลเปIนการเก็บรวบรวมข�อมูลให�เปIนศูนย6กลางข�อมูลอย<างมีระบบ 
ซ่ึงข�อมูลเหล<านี้สามารถเรียกใช�ร<วมกันได�

2. ซอฟต'แวร' (Software)
โปรแกรมท่ีใช�จัดการฐานข�อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว<างผู�ใช�งาน
หรือโปรแกรมต<าง ๆ และฐานข�อมูล

3. ฮาร'ดแวร' (Hardware) อุปกรณ6ท่ีใช�ในการจัดเก็บฐานข�อมูล

4. ผู�ใช�งาน (User)

สามารถแบ<งเปIน 3 กลุ<ม ดังนี้
1) Application Programmer นักพัฒนาโปรแกรมสําหรับใช�งาน

ฐานข�อมูล
2) Datasbase Administrator ผู�ท่ีทําหน�าท่ีบริหารจัดการฐานข�อมูล
3) End Users ผู�ใช�ฐานข�อมูลท่ัวไป ซ่ึงเข�าถึงข�อมูลผ<านโปแกรมท่ีใช�

งานฐานข�อมูล
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ตัวอย�างระบบจัดการฐานข�อมูล
บริษัทแห<งหนึ่งมีการจัดการฐานข�อมูลของบริษัทที่ใช�ในการจัดเก็บข�อมูล

ของแผนกต<าง ๆ ในบริษัท ได�แก< แผนกบุคคล แ(นกการตลาด และแผนกจัดซื้อ

ประโยชน'ของการจัดเก็บข�อมูลต�าง ๆ ไว�ในของระบบฐานข�อมูล
ประโยชน' ผลที่เกิดข้ึน

1. ลดความซ้ําซ�อนของข�อมูล ระบบช<วยให�เกิดความซ้ําซ�อนน�อยทีสุ่ด และกระชับพื้นทีใ่นการเกบ็ข�อมลู

2. ข�อมูลมีความถูกต�อง หากมีการแก�ไขข�อมูล ข�อมูลชุดเดียวทุกแห<งจะถูกแก�ไขตามโดยอัตโนมติั

3. ปQองกันและรักษาความ
ปลอดภัยของข�อมูล

สามารถกําหนดสิทธ์ิการเข�าถึงข�อมลูของผู�ใช�งานได� รวมถึงมีการกําหนด
รหัสผ<านของผู�ใช�งาน เพื่อทําให�ข�อมูลมีความปลอดภัยสูง

4. หลีกเลี่ยงความขัดแย�ง
ของข�อมูล

เมื่อผู�ใช�งานแก�ไขข�อมูลที่ใดทีห่นึ่ง ระบบจะแก�ไขข�อมูลตัวเดียวกนัในที่อืน่ ๆ  
ด�วย เพื่อให�ข�อมูลมีค<าตรงกนั

5. รักษาความถูกต�องเชือ่ถือได�
ของข�อมูล

กําหนดกฎเกณฑ6เพือ่ควบคุมความผิดพลาดได� เช<น การกําหนดไม<ให�ปnอนอายุ
เปIนเลขติดลบ

6. การกําหนดความเปTน
มาตรฐานเดียวกันของข�อมลู

สามารถจัดเก็บข�อมูลให�เปIนไปในลักษณะเดียวกนัได� เช<น กําหนดความยาว
เปIนเซนติเมตร กําหนดทศนิยมการเก็บข�อมูลเปIนทศนิยม 2 ตําแหน<ง

7. เกิดความเปTนอิสระของข�อมูล สามารถเรียกแสดงหรือแก�ไขข�อมูลเฉพาะจุดได� ไม<จําเปIนต�องเรียกทัง้หมด

ฐานข�อมูล

ตัวอย�าง การกรอกข�อมูลลงฐานข�อมูล
หากเราจะจัดเก็บข�อมูลนักเรยีนในการลงทะเบียนเราจะทําอย�างไร?
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รหัสนักเรียน

คํานําหน�า

ชื่อ

นามสกุล

เบอร'โทรติดต�อ

เรามาลองระบุข�อมูลเบ้ืองต�นของนักเรียนกันเลย
ข�อมูลเบ้ืองต�นจะมีอะไรบ�าง ช�วยระบุออกมาทีละข�อ?

รหัสนักเรียน คํานําหน&า ช่ือ นามสกุล เบอร.โทรติดต;อ

001 นาย เก;ง รักเรียน 080-463-1986

002 นางสาว แก&ว รักสอบ 080-456-6666

003 นางสาว สายนํ้า รักชาติ 081-678-3568

004 นาย ต&น รักดี 083-987-3212

ข&อมูลนักเรียน

เมื่อได�ข�อมูลเสร็จแล�ว เรานํามาลงไว�ในตารางกัน

2.2 ระบบจัดการฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ'
ระบบจัดการฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ6 หรือที่เรียกว<า Relational Database 

Management System : RDBMS คือ ระบบการจัดการฐานข�อมูลที่มีการจัดเก็บ
ข�อมูลในลักษณะตาราง (Table) โดยตารางจะประกอบด�วย แถว (Row) และ
คอลัมน6 (Colum) ซึ่งข�อมูลที่จัดเก็บในตารางจะมีความสัมพันธ6กันและกัน

รหัสนักเรียน คํานําหน&า ช่ือ นามสกุล เบอร.โทรติดต;อ

001 นาย เก;ง รักเรียน 080-463-1986

002 นางสาว แก&ว รักสอบ 080-456-6666

003 นางสาว สายนํ้า รักชาติ 081-678-3568

004 นาย ต&น รักดี 083-987-3212

ข&อมูลนักเรียน

แถว

คอลัมน'
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ข&อมูลนักเรียน

ข&อมูลรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู�สอน ห�องเรียน

ว30183 วิทยาการคํานวณ ม.5 ครูสายศิลป[ คอม4

ว20207 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ�นยนต' ครูสายนํ้า คอม3

ว30283 IPST-Microbox ครูสายลม คอม2

I33201 การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค'ความรู� ครูสายไฟ คอม1

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 สายนํ้า รักชาติ 081-678-3568

004 นาย ต�น รักดี 083-987-3212

ลงทะเบียนเรียน

รหัสการ
ลงทะเบียน

รหัส
นักเรียน

รหัสวิชา ภาคเรียน

01 001 ว30183 1

02 002 ว20207 2

03 003 ว30283 2

04 004 I33201 1

เรามาดูความสัมพันธ.ของระบบการลงทะเบียนเรียนกันเถอะ

ข&อมูลนักเรียน ข&อมูลรายวิชา
รหัสวิชาเรียน ช่ือวิชา ครูผู&สอน ห&องเรียน

ว30183 วิทยาการคํานวณ ม.5 ครูสายศิลป` คอม4

ว20207 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ;นยนต. ครูสายนํ้า คอม3

ว30283 IPST-Microbox ครูสายลม คอม2

I33201 การศึกษาค&นคว&าและสร&างองค.ความรู& ครูสายไฟ คอม1

รหัสนักเรียน คํานําหน&า ช่ือ นามสกุล เบอร.โทรติดต;อ

001 นาย เก;ง รักเรียน 080-463-1986

002 นางสาว แก&ว รักสอบ 080-456-6666

003 นางสาว สายนํ้า รักชาติ 081-678-3568

004 นาย ต&น รักดี 083-987-3212

ลงทะเบียนเรียน
รหัสนักเรียน คํานําหน&า ช่ือ นามสกุล เบอร.โทรติดต;อ รหัสวิชาเรียน ช่ือวิชา ครูผู&สอน ห&องเรียน

001 นาย เก;ง รักเรียน 080-463-1986 ว30183 วิทยาการคํานวณ ม.5 ครูสายศิลป̀ คอม4

002 นางสาว แก&ว รักสอบ 080-456-6666 ว20207 การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ;นยนต.

ครูสายนํ้า คอม3

003 นางสาว สายนํ้า 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

ตัวอย;าง ของตารางท่ีเกิดความซ้ําซ&อนของข&อมูล

ระบบร&านเช;าหนัง CD/DVD

ข&อมูลลูกค&า

ข&อมูล CD/DVD หนัง
รหัสหนัง ช่ือหนัง

d001 Spider Man

d002 Spider Woman

d003 Spider Boy

d004 Spider Girl

รหัสลูกค&า คํานําหน&า ชื่อ นามสกลุ 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

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
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ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน ศึกษาและวิเคราห.ระบบจัดการฐานข&อมูลทีไ่ด&รับ
มอบหมายจากน้ันให&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 ความหมายของคลังข�อมูล (Data Warehouse)
คลังข�อมูล หมายถึง ฐานข�อมูลขนาดใหญ<ขององค6กร ซ่ึงเก็บ

รวบรวมข�อมูลจากฐานข�อมูลทั่วไปในองค6กร โดยอาจจะมีการเชื่อมโยง
หรือไม<เชื่อมโยงก็ได� โดยคลังข�อมูลนั้นจะจัดเก็บข�อมูลใหม< และข�อมูลเก<า
โดยไม<มีการลบข�อมูลใด ๆ ทั้งนี้  เพื่อนําไปใช�สําหรับการวิเคราะห6 
สนับสนุนการตัดสินใจต<าง ๆ ขององค6กร เช<น ระบบสนันสนุนการ
ตัดสินใจ(Decision Support System : DSS), ระบบการบริหารลูกค�า
สัมพันธ6  (Customer Relationship Management : CRM)

วัตถุประสงค'ของการสร�างคลังข�อมูล
วัตถุประสงค' ผลที่เกิดขึ้น

1. เพ่ือให�สามารถเข�าถึง
ข�อมูลต�าง ๆ ขององค'กรได�
อย�างง�าย

ผู�ใช�งานขององค6กรสามารถเชื่อมต<อเข�าไปยังข�อมูลขององค6กรจาก
คอมพิวเตอร6ของตนเองได�ทันที และตรงตามความต�องการ

2. เพ่ือให�ข�อมูลในคลังข�อมูล
มีความถูกต�องตรงกันหมด

ผู�ใช�งานสามารถสืบค�นข�อมูลท่ีต�องการ และได�สารสนเทศท่ีเปIนคําตอบ
เดียวกัน

3. เพ่ือให�ข�อมูลในคลังข�อมูล
สามารถถูกวิเคราะห'ได�ตาม
ความต�องการ

ผู�ใช�งานสามารถนําข�อมูลท่ีถูกแบ<งเปIนสัดส<วน หรือข�อมูลท้ังหมด มาใช�
ในการวิเคราะห6ตามความต�องการได�

4. เพ่ือรวบรวมข�อมูลอย�าง
ระมัดระวัง

ผู�ใช�งานจะได�รับข�อมูลท่ีถูกต�อง มีความน<าเชื่อถือ จากการจัดเก็บอย<าง
ถูกต�อง

3.2 คุณลักษณะของคลังข�อมูล
คลังข�อมูล มีคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้

Subject Oriented1

Integrated2

Time-Variant3

Non-Volatile4
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Subject Oriented1

Subject Oriented หมายถึง การแบ<งโครงสร�างตามเนื้อหา โดย
ข�อมูลจะต�องถูกสร�างขึ้นจากหัวข�อที่สนใจ เช<น ถ�าบริษัทประกันภัย
ต�องการใช�คลังข�อมูล ฐานข�อมูลที่ได�จะต�องสร�างขึ้นจากประวัติลูกค�า,เบี้ย
ประกัน และการเรียกร�องสินไหมทดแทน เปIนต�น ข�อมูลที่สร�างขึ้นจะ
ประกอบด�วยหัวข�อที่เก็บเฉพาะข<าวสารที่จําเปIนสําหรับการสนับสนุนการ
ตัดสินใจเท<านั้น

Integrated หมายถึง การจัดเก็บข�อมูลให�อยู<ในรูปแบบเดียวกัน 
โดยข�อมูลนั้นจะถูกรวบรวมมาจากหลายแหล<งข�อมูล ทั้งภายในและ
ภายนอก จากนั้นจะถูกทําให�เปIนมาตรฐานเดียวกัน เช<น กําหนดให�มี
ค<าตัวแปรของข�อมูลในเนื้อหาเดียวกันให�เปIนแบบเดียวกันทั้งหมด 

Integrated2

Time-Variant หมายถึง การจัดเก็บข�อมูลตามห�วงเวลา โดย
ข�อมูลจะถูกจัดเก็บไว�ในช<วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงนํามาประมวลผล
เพื่อเปรียบเทียบในแต<ละช<วงเวลา เพื่อหาแนวโน�มหรือการคาดการณ6ใน
อนาคต เช<น การเปรียบเทียบข�อมูลการขายสินค�าในระยะเวลา 5 ปu, การ
พยากรณ6สภาพอากาศ เปIนต�น

Time-Variant3
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Non-Volatile หมายถึง ข�อมูลที่จะไม<ถูกเปลี่ยนแปลงบ<อย โดย
ข�อมูลจะถูกเรียกใช�งานในลักษณะของ “การอ<าน” เพื่อนําไปใช�ในการ
วิเคราะห6ข�อมูลเท<านั้น ซ่ึงจะไม<ทําการแก�ไขหรือปรับปรุงข�อมูล เช<น การ
จัดเก็บข�อมูลยอดขายสินค�าประจําปu, ข�อมูลสถิติอัตราการเกิดของ
ประชากรในประเทศไทย

Non-Volatile4

ร�วมกันวิพากษ'จากวิดีโอต�อไปนี้
ความสัมพันธ'ของระบบคลังข�อมูลกับระบบฐานข�อมูล

3.3 ความสัมพันธ'ของระบบคลังข�อมูลกับระบบฐานข�อมูล
ระบบฐานข�อมูลทั่วไป มีวัตถุประสงค6เพ่ือลดความซ้ําซ�อนในการเก็บข�อมูล 

และลดความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการแก�ไขข�อมูล ซึ่งไม<มีการเก็บข�อมูลย�อนหลัง 
ที่จะนํามาช<วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ และช<วยในการคาดคะเนแนวโน�มที่
คาดว<าจะเปIนไปได�ในอนาคต จึงได�มีการคิดค�นระบบคลังข�อมูล เพ่ือให�ผู�ใช�สามารถ
เรียกใช�ข�อมูลที่มีอยู<มาช<วยสนับสนุนการตัดสินใจ และคาดคะเนแนวโน�มในอนาคต
ได�อย<างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3.4 หลักการเบ้ืองต�นของคลังข�อมูล
ในการทํางานของคลังข�อมูล เพื่อให�ได�ข�อมูลมา และจัดเก็บข�อมูล

ได�อย<างถูกต�อง เหมาะสมตามคุณลักษณะของคลังข�อมูล จึงจําเปIนต�องใช�
กระบวนการ ETL : Extraction Transformation and Loading โดยมี
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. กระบวนการดึงข�อมูล (Extraction)
2. กระบวนการแปลงข�อมูล (Transformation)

3. กระบวนการนําข�อมูลเข�าสู<ระบบ (Loading)

การทํางานของคลังข�อมูล
ในการทํางานของคลังข�อมูล ประกอบไปด�วยองค6ประกอบ 3 ประการ ดังน้ี

   1. การได�มาซ่ึงข�อมูล (Data Acquisition)

       2. การจัดเก็บข�อมูลในคลังข�อมูล (Data Storage)

       3. การเข�าถึงข�อมูลหรือส<งผ<านข�อมูลไปยังผู�ใช� (Information Delivery)

คลังข�อมูล
ข�อมูล

ประจําวันทั่วไป

ข�อมูลอื่น ๆ 
จากภายนอก
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ความหมายของเหมืองข�อมูล
กระบวนการค�นหาความสัมพันธ6 รูปแบบ และแนวโน�มใหม< ๆ 

โดยการเก็บข�อมูลจํานวนมากไว� ในคลังข�อมูล แล�วใช� วิ ธีการทาง
คณิตศาสตร6และสถิติในการวิเคราะห6ข�อมูล

4.1 วัตถุประสงค'ในการทําเหมืองข�อมูล
      วัตถุประสงค6หลักของการทําเหมืองข�อมูลนั้นมีอยู< 2 ประการ ดังนี้

1. การสร�างการพยากรณ' เปIนการใช�ข�อมูลที่ถูกจัดเก็บไว�ในคลังข�อมูล มา
สร�างการพยากรณ6ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช�วิธีการวิเคราะห6เชิงสถิติ

2.  การวิเคราะห'ความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ' เปIนการวิเคราะห6หา
ความสัมพันธ6กันของข�อมูลในฐานข�อมูล 

ห�างสรรสินค�าแห<งหน่ึงค�นพบพฤติกรรมของผู�บริโภค  ท่ีพ<อบ�าน
มักซ้ือเบียร6และผ�าอ�อมในวันศุกร6ตอนเย็น  ดังน้ันเปIนสัญญาณให�เจ�าของ
กิจการควรจะเตรียมสินค�าไว�เพ่ือจําหน<าย  ในขณะท่ีห�างคู<แข<งอาจจะไม<รู�
ข�อมูลเหล<าน้ี 

ตัวอย�าง

4.2 ข้ันตอนในการทําเหมืองข�อมูล
      ข้ันตอนการทําเหมืองข�อมูลมีอยู< 6 ข้ันตอน ดังนี้

1. คัดเลือกข�อมูล (Data Selection)

2. การกรองข�อมูลและเตรียมการประมวลผล (Data Cleaning and 
Processing)

3. การแปลงรูปแบบข�อมูล (Data Reduction and Transformation)

4. การทําเหมืองข�อมูล (Data Mining)

5. การแปลผลและการประเมินผล (Interpretation/Evaluation)

6. การแทนความรู� (Knowledge Representation)
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1. คัดเลือกข�อมูล (Data Selection)

เปIนการระบุถึงแหล<งข�อมูลที่
นํามาทําเหมืองข�อมูล รวมถึงการนํา
ข�อมูลที่ไม<ต�องการออกจากฐานข�อมูล
เพื่อสร�างกลุ<มข�อมูลสําหรับพิจารณา
เบื้องต�น

2. การกรองข�อมูลและเตรียมการประมวลผล (Data 
Cleaning and Processing)

ข�อมูลที่เก็บไว�จํานวนมาก
จะถูกนํามากรองเพื่อเลือกข�อมูลที่
ตรงประเด็นเพื่อนําไปวิเคราะห6ได�
อย<างเหมาะสม

3. การแปลงรูปแบบข�อมูล (Data Reduction and 
Transformation)

เปI นการลดรู ป  และ จัด
ข�อมูลให�อยู<ในรูปแบบเดียวกันที่ได�
มาตรฐาน เหมาะสมที่จะนําไปใช�
กับอัลกอริทึม และแบบจําลองที่ใช�
ทําเหมืองข�อมูล
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4. การทําเหมืองข�อมูล (Data Mining)

เปIนขั้นตอนที่นําเอาวิธีการ
หรือเทคนิคการทําเหมืองข�อมูลมา
ใช�เพื่อหารูปแบบของข�อมูล เพื่อ
นําไปใช�ประโยชน6ในด�านต<าง ๆ ทั้ง 
การพยากรณ6 และเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ เปIนต�น

5. การแปลผลและการประเมินผล 
(Interpretation/Evaluation)

เปIนขั้นตอนการประเมิน
รูปแบบที่ได�จากการทําเหมืองข�อมูล 
ประเมิ นผล โดยการ วิ เคราะห6
ผลลัพธ6ที่ได� และแปลความหมายว<า
ผลลัพธ6ความรู�นั้นเหมาะสมหรือตรง
วัตถุประสงค6หรือไม<

6. การแทนความรู� (Knowledge Representation)

เ ปI น ขั้ น ต อ น ก า ร
นําเสนอความรู�ที่ค�นพบ โดน
ใช� เทคนิคในการนํ า เสนอ
เพื่อให� เข�าใจ และนําองค6
ความรู�นั้นไปประยุกต6ใช�
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Data
Target Date

Preprocessed
Data

Tranformed
Data

Patterns

Knowledge

5. แปลผล/ประเมินผล 6. การแทนความรู&

4. ทําเหมืองข&อมูล

3. แปลงข&อมูล

2. กรองข&อมูล

ข้ันตอนในการทําเหมืองข�อมูล

1. คัดเลือกข&อมูล

4.3 ตัวอย�างการนําเหมืองข�อมูลมาใช�งาน
• ใช�วิเคราะห6รูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค�าของลูกค�าในห�างสรรพสินค�า
• ใช�วิเคราะห6พฤติกรรมการเปล่ียนคืนสินค�า
• ใช�หารูปแบบพฤติกรรมของลูกค�าที่จัดอยู<ในกลุ<มผู�มีกําลังซื้อสูง
• ใช�วิเคราะห6พฤติกรรมของคนไข�ที่น<าจะมีโอกาสมาหาหมอ หรือมา

โรงพยาบาล
• ใช�วิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว<างอาการของผู�ปTวยกับการทํานายโรคที่

น<าจะเกิดข้ึน
• ใช�ในการวิเคราะห6รูปแบบของสภาพอากาศเพ่ือพยากรณ6สภาพอากาศ

ในอนาคต

เร่ือง เทคโนโลยีการจัดการข&อมูล

คําช้ีแจง : ให�นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดให�เรียบร�อย

1. ยกตัวอย<างระบบฐานข�อมูลที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน ?

2. การนําฐานข�อมูลมาใช�มีความสําคัญอย<างไร ?

3. ระบบจัดการฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ6มีลักษณะอย<างไร ?

4. ยกตัวอย<างการนําเหมืองข�อมูลไปใช�ประโยชน6 ?

5. อธิบายลักษณะของการทําเหมืองข�อมูล ?
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