
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
คลังข้อมูล 



 คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ียังไม่ผ่านการประมวลผล โดยท่ีข้อมูล
อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ หรือ Multimedia 
ก็ได้ 

 เนื่ องจากข้อมูล เป็น ส่วนประกอบท่ีส าคัญของระบบ
สารสนเทศรวมทั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จึงต้องเป็น
ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ 

ข้อมูล (Data) 



สารสนเทศ (Information) 
 คือ ข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผล และจัดการให้มีความถูกต้อง 

ทันสมัย และสามารถน าไปใช้งานได้ตามท่ีต้องการ 
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&  

Transform 
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องค์ความรู ้(Knowledge) 

  คือ สารสนเทศท่ีถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ตามต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยประสบการณ์ใน
การเลือกสารสนเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 



องค์ความรู้ (Knowledge) 

Data 
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Process & Transform 

Collection of all Information 

Correct use of Knowledge 



 Operational/Transaction data 

 Operational summary data 

 Decision-support summary data 

 Database Schema 

 Metadata 

 Business rule 

สถาปัตยกรรมข้อมูล 



สถาปัตยกรรมข้อมูล (ต่อ) 

Business 
rule 
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Operational/Transaction data 

Database Schema 

Decision-support summary 
data Operational  



Transaction Data, The Base Level 

ข้อมูลท่ีเป็นรายการเปล่ียนแปลง หรือเป็นรายการแก้ไข (จาก
รายการใน แฟ้มข้อมูลหลัก) ตัวอย่างเช่นรายการซื้อ ขาย 
รายวัน  รายการข้อมูลการโอนเงิน ของธนาคาร 

สถาปัตยกรรมข้อมูล (ต่อ) 



Operational Summary Data 

ท่ีมีบทบาทเช่นเดียวกับ Transaction Data แต่แตกต่างกันคือ 
ได้ข้อมูลมาจาก Transaction มาท าการสรุปหรือน าข้อมูลของ
คอลัมน์มาค านวณหรือหาผลสรุป จะเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ข้อมูลสรุป เช่นระบบการช าระเงิน  bill payments จะน า
คอลัมน์ยอดเงินแต่ละรายการมาค านวณยอดรวมทั้งส้ิน หรือ
ข้อมูลสรุปจ านวนสินค้าทีขายทั้งหมด เป็นต้น 

สถาปัตยกรรมข้อมูล (ต่อ) 



Decision-Support summary Data 

เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ เช่นข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับทางการเงินจะใช้ด าเนินงานทางธุรกิจ ท าให้ต้องใช้
ข้อมูลเชิงสรุปท่ีสนับสนุนประการการตัดสินใจ 

สถาปัตยกรรมข้อมูล (ต่อ) 



Database Schema/Data model  

โครงสร้างของข้อมูลหรือรูปแบบข้อมูล เพ่ืออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล มี 2 รูปแบบ  

The Physical data Model 

The Logical data Model 

 

สถาปัตยกรรมข้อมูล (ต่อ) 



Metadata  

คือค าอธิบายรายละเอียดโครงสร้างของข้อมูล เช่นประเภท
ของข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละคอลัมน์  ค่าและข้อก าหนดต่างๆใน
แต่ละคอลัมน์  

สถาปัตยกรรมข้อมูล (ต่อ) 



Business rules  

เป็นกฎเกณฑ์หรือ นโยบายหรือกระบวนการพื้นฐานท่ีอธิบาย
ถึงกิจการขององค์กรนั้นๆว่ามีกระบวนการขั้นตอนในการ
ด าเนินงานอย่างไรบ้างอย่างถูกต้อง, ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
หรือเป็นข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆทางธุรกิจท่ีใช้
ประกอบในการออกแบบการสร้าง Data Modeling 

 

สถาปัตยกรรมข้อมูล (ต่อ) 



คลังข้อมูลคืออะไร 

 คลังข้อมูลคือท่ีเก็บข้อมูลขององค์การท่ีได้รับการ
ออกแบบเพ่ือช่วยการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในทางปฏิบัติ
นั้น สิ่งท่ีเก็บอยู่ในคลังข้อมูลไม่ได้มีแต่เพียงข้อมูลเท่านั้น 
หากยั ง เก็ บ เค ร่ื อ งมื อส าหรั บด า เ นิ นการกั บ ข้อมู ล 
กระบวนการท างานกับข้อมูล และทรัพยากรอ่ืนๆ 



คลังข้อมูลคืออะไร(ต่อ) 
  

 

 ระบบการจัด เก็บ  และรวบรวมข้อมูล ท่ีอยู่ ใน
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร มักเป็นการน าเอาข้อมูล
ท่ีกระจัดกระจายเข้ามารวมไว้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของ
องค์กรและสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลาย ๆ ปีใช้เป็น
ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)  



คลังข้อมูลคืออะไร(ต่อ) 

  

 

 คลังข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรือหน่วยงาน
หนึ่งๆ ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบงานประจ าวัน หรือเรียกอีก
อย่างว่า operational database และฐานข้อมูลอ่ืนภายนอกองค์กร หรือ
เรียกว่า external database โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลนั้น มี
วัตถุประสงค์ในการน ามาใช้งานและมีลักษณะของการจัดเก็บแตกต่างไป
จากข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานอ่ืน โดยข้อมูลในคลังข้อมูลจะถูกน ามาใช้
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะการเป็น
ข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบงาน เพ่ือการบริหารงานอ่ืน เช่น ระบบ DSS และ
ระบบ CRM เป็นต้น 



คลังข้อมูลคืออะไร (ต่อ) 
 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ โดยระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารนี้จะ
แยกข้อมูลออกจากฐานข้อมูลท่ีใช้งานประจ าวัน (Operational 
Database) ซึ่งข้อมูลส าหรับการบริหารโดยมากจะเป็นข้อมูล
สรุป (Summary Data) ข้อมูลสรุปนี้อาจจะเป็นข้อมูลในอดีต 
ข้อมูลอ้างอิง หรือข้อมูล ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจได้มาจากข้อมูล 
Operational Database หรือมีการประมวลผลข้อมูลใน 
Operational Database ให้เป็นข้อมูลสรุป  



คลังข้อมูล 

 คลังข้อมูล ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือระบบส าเร็จรูปท่ี
สามารถหาซื้อมาใช้งานได้จากท้องตลาด แต่คลังข้อมูลเป็น
หลักการ วิธีการ และแนวทางแก้ปัญหา เนื่องจากลักษณะงาน
ขององค์กรแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน 



วัตถุประสงค์ของการสร้างคลังข้อมูล  
 วัตถุประสงค์ของการสร้างคลังข้อมูลคือ การแยกกลุ่มข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งาน
ประจ าวัน (Operational Database) มาเก็บอยู่ใน Relational Database 
Management Systems (RDBMS) ประสิทธิภาพสูง และท าให้การ
เรียกใช้ข้อมูลชุดนี้ท าได้อย่างยืดหยุ่น จากเครื่องมือที่อยู่บนเครื่อง
เดสก์ทอปทั่วไป โดยลด off-loading เพ่ิมกลไกการช่วยตัดสินใจ 
ปรับปรุงเวลาที่ตอบสนอง (response time) รวดเร็วย่ิงข้ึนอย่างมากและ
ผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็น ที่ถูกเก็บมาก่อนหน้า
นี้ (historical data) มาใช้ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจแม่นย าขึ้น  



เป้าหมายในการสร้างคลังข้อมูล  
1. คลังข้อมูลท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ ผู้จัดการและ
นักวิเคราะห์ขององค์กรสามารถเช่ือมต่อเข้าไปยังคลังข้อมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนได้ ซ่ึงการเช่ือมต่อสามารถท าได้ทันทีตามความ
ต้องการและด้วยประสิทธิภาพสูง เครื่องมือที่มีให้กับผู้จัดการและ
นักวิเคราะห์ใช้งานง่าย สามารถออกรายงานได้ด้วยการคลิกปุ่มเดียว 
2. ข้อมูลในคลังข้อมูลมีความถูกต้องตรงกันหมด ค าถามเดียวกันต้อง
ได้รับค าตอบที่เหมือนกันเสมอ ไม่ว่าผู้ถามจะเป็นใคร ถามเวลาใด  



เป้าหมายในการสร้างคลังข้อมูล  
3. ข้อมูลในคลังข้อมูลสามารถถูกวิเคราะห์จากหัวข้อในธรุกจิประเภท
นั้น โดยแบ่งข้อมูลหรือรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความต้องการ  
4. คลังข้อมูลเป็นส่วนที่ผลิตข้อมูลจาก OLTP ข้อมูลไม่เพียงแต่ถูก
รวบรวมมาไว้ที่ศูนย์กลางอย่างเดียว แต่จะถูกรวบรวมอย่างระมัดระวัง
จากแหล่ง ข้อมูลหลายๆแห่งนอกองค์กรด้วย แล้วมาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับการใช้งานเท่านั้น ถ้าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์จะ
ไม่ถูกอนุญาตให้น า ไปใช้  
5. คุณภาพของข้อมูลในคลังข้อมูลเป็นตัวผลักดันให้สามารถท าการ 
re-engineering ธุรกิจได้  



ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล  

 ในอดีตการน าข้อมูลที่มีอยู่ในลักษณะของ Operation Database 
มาใช้ในการวิเคราะห์นั้นมีปัญหาดังตอ่ไปนี้ 
1. บุคลากรทางด้าน Information Systems จ าเป็นต้องเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงมีข้อมูลมากเกินความต้องการ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของ Transaction Operational Database ท างานได้ช้าลง 
2. ข้อมูลจะเป็นรูปแบบข้อมูลตารางเท่านั้น 
3. ข้อมูลจะถูกน าเสนอในรูปแบบที่ตายตัว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงตาม
ความต้องการของผู้ใช้  



ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล  

4. ไม่ตอบสนองความต้องการของการตัดสินใจ เพราะข้อมูลส าหรับ
การตัดสินใจมีความสลับซับซ้อนสูง มีการรวมตัวกันของข้อมูลจาก
ตารางต่างๆหลายๆตารางข้อมูล ไม่ตอบสนองการสอบถามข้อมูล 
(Data Queries) ส าหรับ  ผู้ใช้ 
5. มีข้อมูลย้อนหลังน้อย (Historical Data) 
6. ข้อมูลถูกจัดเก็บกระจัดกระจายตามท่ีต่างๆ ซ่ึงยากต่อการเรียกใช้
หรือขาดความสัมพันธ์ทางธรุกิจอันอาจจะต้องเสียเวลาในการท าให้
สอดคล้อง หรือเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้  



ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล  
 จากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นคลังข้อมูลจึงได้ถูกออกแบบมา
เพ่ือตอบสนองงานในรูปแบบการตัดสินใจโดยการแยกฐานข้อมูลออก
จากOperational Database และเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูลสรุป 
(Summary Data) ซ่ึงข้อมูลสรุปนี้จะเลือกแต่เฉพาะข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจหรือเพ่ือใช้ในการบริหารไปจนถึงการ
ก าหนดแผนงานในอนาคต เช่น 



ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล  
1. การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันไปจนถึง
การท าพยากรณ์ยอดขายในอดีต (Forecasting) 
2. การหายอดขายสูงสุดหรือต่ าสุด  
3. การเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุน ก าไร ในรูปแบบตารางรายงานหรือ
รายงาน กราฟ   



ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล  
 ดังนั้นการจัดท าคลังข้อมูลจะมีความส าคัญมากข้ึนในอนาคต 
เพราะปัจจุบันนี้ผู้ใช้และผู้บริหารของหน่วยงานเริ่มมีเข้าใจความส าคัญ
ของข้อมูลมากขึ้น และเร่ิมตระหนักว่าหากน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เข้าใจ
สถานภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วจะท าให้หน่วยงานหรือบริษัท
สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ดีย่ิงข้ึน และจะท าให้
หน่วยงานหรือบริษัทท างานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ดีย่ิงข้ึน
ตามไปด้วย  



คุณลักษณะของข้อมูลในคลังข้อมูล 

Subject Oriented ข้อมูลจะต้องถูกสร้างข้ึนจากหัวข้อ (subject) 
ธุรกิจที่สนใจ เ ช่น ถ้าบริษัทประกันภัยต้องการใช้คลังข้อมูล 
ฐานข้อมูลที่ได้จะต้องสร้างขึ้นจากประวัติลูกค้า, เบี้ยประกัน และการ
เ รียกร้องแทนท่ีจะแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ประกันภัย/ประกันชีวิต ข้อมูลที่สร้างข้ึนจะประกอบด้วยหัวข้อที่เก็บ
เฉพาะข่าวสารท่ีจ าเป็น ส าหรับกระบวนการตัดสินเท่านั้น  

 



คุณลักษณะของข้อมูลในคลังข้อมูล(ต่อ) 

Integrated คือการรวบรวมข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลปฏิบัติการ
เข้าด้วยกัน และท าให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน เช่นก าหนดให้มี
ค่าตัวแปรของข้อมูลในเน้ือหาเดียวกันให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด 

Time-variant ข้อมูลซึ่งใช้ตัดสินใจที่เก็บไว้จะต้องมีอายุประมาณ 5 
ถึง 10 ปี เพื่อใช้เปรียบเทียบ หาแนวโน้ม และท านายผลลัพธ์ใน
อนาคตได้ 

Non-volatile ข้อมูลจะไม่อัพเดตหรือถูกท าให้เปลี่ยนแปลงง่ายๆ 



คลังข้อมูลแบ่งส่วนของข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลเพื่อการปฎิบัติงาน เป็นข้อมูลท่ีเกิดจากการสั่งสม
ของกิจกรรมและผลการปฎิบัติงานขององค์กร การ
น าไปใช้งานต้องผ่านกระบวนการประมวลผลอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

2. ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลท่ีเกิดจากการใช้
เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในการจัดการด้านค านวณ และรวบรวม
ข้อมูลท่ีประโยชน์ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน 

 



Components of a data warehouse 



ส่วนประกอบของคลังข้อมูล 
1. เครื่องมือสกัดแยกข้อมูล  
2. ข้อมูลที่สกัดและแยกออกมาแล้ว  
3. เมตาเดตาส าหรับบรรยายเนื้อหาข้อมูล  
4. ฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล  
5. เครื่องมือจัดการข้อมูลในคลังข้อมูล  
6. โปรแกรมส าหรับจัดส่งข้อมูล  
7. เครื่องมือวิเคราะห์ส าหรับผู้ใช้  
8. วัสดุและหลักสูตรการฝึกอบรม  
9. ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล  



สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 

Data Acquisition System 

Data Staging  
Area 

Data Warehouse  
Database 

Data Provisioning  
Area 

Data 

Metadata Repository 

Data Data 
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สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 
1. Data Acquisition System   

2. Data Staging Area  

3. Data Warehouse Database /Data Store 

4. Data Provisioning Area /Data Mart 

5. End User Terminal 

6. Metadata Repository  



สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 

1. Data Acquisition System   

จะท าหน้าท่ีรับข้อมูลจากภายนอก 

2. Data Staging Area  

Data Cleansing ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

Filtering เลือกเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์ 



สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 

3. Data Warehouse Database /Data Store 

Data Model การออกแบบจ าลองข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล 

4. Data Provisioning Area / Data Mart 

การรายงานผลลัพธ์ต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 



สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 

5. End User Terminal 

เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ดึงเอาข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ใน Data Provisioning 

Area เพ่ือน าเสนอผลลัพธ์ โดยจะมีเครื่องมือในการออกรายงานดังนี้ 

Simple Report Tool 

Multi Dimensional Tools 

Data Mining Tools 



สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล 
6. Metadata Repository  

ใช้เก็บข้อมูลท่ีใช้ควบคุมการท างานในคลังข้อมูล โดย 
Metadata จะมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆใน Data 
Acquisition, System Data Staging, Area Data Warehouse 
และ Database Data Provisioning Area  

 



 แหล่งข้อมูลภายในองค์กร (Internal Data Source) 

 แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ (External Data Source) 

แหล่งข้อมูล (Data Source) 



 แหล่งข้อมูลภายในองค์กร (Internal Data Source) 

 คือแหล่งข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร เช่น แผนกต่างๆ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ช านาญการ หัวหน้างาน สินค้า พนักงาน 
หรือขั้นตอนการท างาน 

แหล่งข้อมูล (Data Source) 



 แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ (External Data Source) 

 คือแหล่งข้อมูลทั้งหมดภายนอกองค์กร เช่นหน่วยงานรัฐบาล 
เอกชน สถาบัน เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล (Data Source) 


