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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่งหากองค์การมี
การด�าเนินงานมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรและมีการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จนมีการจัด
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ปริมาณมากและเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วว่า 
สามารถน�ามาสร้างเป็นสารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจส�าหรับผู้
บริหารได้ ก็เหมาะสมท่ีจะน�ามาสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลอย่าง
ทีค่าดไมถึ่ง แทนทีจ่ะเก็บไว้รอเวลาทีจ่ะสญูหายไปอย่างไมไ่ดป้ระโยชน์
ตอบแทนกลบัมา ทัง้ๆ ทีม่กีารลงทนุเพือ่จดัเกบ็ไวม้ากพอสมควร อยา่งไร
ก็ตาม เนื่องจากข้อมูลที่มีปริมาณมาก วิธีการ หรือเทคนิคในการค้นหา 
หรือประมวลผลข้อมูลที่ต้องการจากข้อมูลปริมาณมหาศาลน้ัน ยังมี
เร่ืองท่ีต้องด�าเนินการและลงทุนพอสมควร แต่เช่ือได้ว่าหากท�าส�าเร็จ                    
และเหมาะสมกับองค์การแล้วละก็ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิง            
ต่อการด�าเนินงานในอนาคต เราเรียกเทคโนโลยี หรือเทคนิควิธีการดัง
กล่าวว่าการท�า Data mining 

Data mining คืออะไร 

Data mining คือ Application ส�าหรับการวิเคราะห์ ประมวลผล
ข้อมลูทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ใช้งานในระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจของผู้ใช้ 
เป็น Software ที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องการค้นหา การสร้างรายงาน
และการจัดการ ซึ่งเราอาจคุ้นเคยกับระบบ Executive Information 
System (EIS) หรือระบบข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งเป็น
เครือ่งมอืหนึง่ทีส่ามารถค้นหาข้อมลูในฐานข้อมลูขนาดใหญ่ หรือข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์ในการบรหิาร เป็นการเพ่ิมคณุค่าให้กับฐานข้อมลูท่ีมอียู่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ Decision Support System 
(DSS) คือ ระบบที่ช่วยเราตอบโจทย์ที่ว่า ท�าอย่างไรให้ข้อมูลที่เรามีอยู่
กลายเป็นความรู้อันมีค่าและสร้างค�าตอบของอนาคตได้ 

เพิม่มลูคา่ขอ้มลูทางธรุกจิดว้ย

Data mining

ใน
ปัจจบุนัองค์การทีมี่การด�าเนนิธรุกิจมาเป็นระยะเวลาพอสมควร
และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บและ

บริหารข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลปริมาณมาก มีการจัดเก็บไว้โดยที่
ไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์ อาทิ ข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสินค้า หรือใช้บริการ          
รวมถึงองค์การที่เป็นคู่ค้าและอื่นๆ ซึ่งหากสามารถน�าเอาข้อมูลมาระบุ
พฤติกรรม แนวโน้มต่างๆ ก็อาจจะสามารถคาดการณ์ วิเคราะห์
สถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจ หรือสร้างโอกาส สร้างความได้เปรียบใน
ตลาดที่องค์การก�าลังมองหาช่องทางไปสู่ความส�าเร็จอยู่ก็เป็นได้
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ปี 1970 ไดม้กีารพัฒนาระบบการเกบ็ขอ้มลู
ในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ (Relational Data-
base System) มีเครื่องมือจัดการโมเดลข้อมูลและ
มเีทคนคิการใช ้Index (ดชัน)ี ในการสบืคน้และการ
บริหารข้อมูล นอกจากนี้ผู้ใช้ยังได้รับความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ภาษาเชิงตรรกะใน
การเรียกดูข้อมูล (Query Language) 

ปี 1980 เทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เริ่มมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาในการหาระบบจัดการที่มี
ศักยภาพมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน 
30 ปีที่ผ่านมา ได้น�าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลจ�านวน
มากทีม่คีวามซบัซอ้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้

ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน เราสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันท้ัง
ระบบปฏิบัติการ หรือการจัดเก็บฐานข้อมูล ซ่ึง

การน�าข้อมูลทั้งหมดมารวมและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ
เดียวกันเรียกว่า Data Warehouse เพ่ือความสะดวกในการบริหาร
จัดการต่อไป 

เทคโนโลยี Data Warehouse รวมไปถึง Data Cleansing, 
Data Integration และ On-Line Analytical Processing (OLAP) เป็น
เทคนคิการวิเคราะหข้์อมลูในหลายๆ มตินิัน้ไดก็้เกิดข้ึนตามมาเป็นล�าดบั

การละเลยข้อมูลควบคู่ไปกับการขาดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มีศักยภาพ น�าไปสู่สถานการณ์ของการมีข้อมูลมาก แต่กลับมีความรู้
น้อย (Data rich but information poor) การเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของ
ขอ้มลูจ�านวนมากทีส่ะสมไว้ในฐานขอ้มลูขนาดใหญท่ีเ่กนิกว่าก�าลังคน
จะสามารถจดัการได ้เปน็ผลท�าใหม้คีวามจ�าเปน็ทีต่อ้งมเีครือ่งมอืทีช่ว่ย
ในการวเิคราะหข์อ้มลูและหาความเปน็ไปไดข้องขอ้มลูทัง้หมดท่ีจะเป็น
ประโยชน์ออกมา ซึ่งก็คือ Data mining 

ทำาไมจึงต้องมี Data mining

1. ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหากเก็บไว้เฉยๆ ก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ ดังนั้น จึงต้องมีการสกัดเอาสารสนเทศไปใช้งาน การสกัด
สารสนเทศ หมายถึง การคัดเลือกข้อมูลในส่วนที่เราต้องการออกมาใช้
งาน

2. ในอดีตเราต้องใช้ก�าลังคนในการค้นข้อมูลต่างๆ ในฐาน
ขอ้มลู โดยผูส้บืคน้จะตอ้งท�าการสรา้งเงือ่นไขการคน้หาขึน้มาตามความ
รู้ ความสามารถของผู้สืบค้น

3.  ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวอาจไม่
ใหค้วามรูเ้พียงพอและลกึซึง้ส�าหรบัการด�าเนนิงานภายใตภ้าวะท่ีมกีาร
แข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจึงจ�าเป็นที่จะต้องรวบรวม
ฐานข้อมูลหลายๆ ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน เรียกว่า “คลังข้อมูล” (Data 
Warehouse)

ดังนั้น เราจึงจ�าเป็นต้องใช้ Data mining ในการดึงข้อมูลจาก
ฐานขอ้มลูทีม่ขีนาดใหญ ่เพือ่ทีจ่ะน�าขอ้มลูนัน้มาใชง้านใหเ้กดิประโยชน์
สูงที่สุด

      

ปจัจบุนัระบบสนบัสนนุข้อมูลในการตดัสนิใจ ไดเ้ข้ามามอีทิธพิล
ในการรวบรวมขอ้มลูและปรบัคา่ขอ้มลูในคลงัสนิคา้ ซึง่ฐานขอ้มลูขนาด
ใหญ่เช่นนี้ จะประกอบไปด้วยข้อมูลจ�านวนมหาศาล ยากแก่การค้นหา
ไดอ้ยา่งทนัทว่งทเีมือ่ตอ้งการใช้งาน ดว้ยวธิกีารของระบบฐานขอ้มลูทัว่ๆ 
ไป (Database Management System: DBMS) ขอ้มลูทีเ่ปน็ทีส่นใจของ
ผูบ้รหิารองคก์ารธรุกจิ ณ วนันีอ้าจจะสามารถคน้หาไดง้า่ยขึน้แลว้ ซึง่จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการในมหาสมุทรข้อมูล
เพื่อน�ามาเทียบเคียงและดูแนวโน้มและน�าข้อมูลที่จ�าเป็นขององค์การ
ส่งกลับให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างทันเวลา

นี่คือจุดประสงค์ของ Data mining ที่จะมาช่วยในเรื่องของ
เทคนิคการจัดการข้อมูล ซึ่งได้มีความพยายามและทดสอบแล้ว ข้อมูล
สนบัสนนุทีม่อีาจยอ้นหลงัไปถึง 30 ปี ดว้ยเทคนคิเดยีวกันนีเ้ราสามารถ
ใช้ค้นข้อมูลส�าคัญที่ปะปนกับข้อมูลอื่นๆ ในฐานข้อมูลที่ไม่ใช่แค่การ       
สุ่มหา (Knowledge Discovery in Database: KDD) หรือการค้นหา
ข้อมูลด้วยความรู้และนั่นก็คือ Data mining

ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “Data mining คือ เทคนิค
ท่ีผู้ใช้สามารถปฏิบัติการได้โดยอัตโนมัติกับข้อมูลที่ไม่รู้จัก ซึ่งเป็นการ
เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่”

จากประโยคขา้งตน้มีค�าส�าคญัอยู่สามค�า ค�าแรกคอื “อตัโนมตั”ิ 
หมายถงึ กระบวนการท�างานของ Data mining ซ่ึงระบบจะเป็นผูท้�างาน
เอง ไม่ใช่ตัวผู้ใช้งาน กระบวนการดังกล่าวจะไม่ให้ค�าตอบกับปัญหา
ท่ีมี แต่จะเป็นท�าตัวเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ค�าที่สองคือ “ข้อมูลที่ไม่ 
รู้จัก” หมายถึง เครื่องมือในการค้นหาของ Data mining ซึ่งจะไม่ค้นหา
แต่ข้อมูลเก่าและข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกเข้าระบบเท่านั้น แต่จะค้นหาข้อ
มูลใหม่ๆ ด้วยสุดท้ายคือ “เพิ่มคุณค่า” นั่นหมายถึง ผู้ใช้งานไม่ได้เป็น
แค่เพียงนักสถิติ (เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ นักวิเคราะห์) แต่เป็นได้ถึง                 
ผู้ตัดสินใจ (ผู้บริหาร)

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูล

ในป ี1960 เทคโนโลยฐีานขอ้มลูไดเ้ริม่พฒันามาจากระบบ File 
processing ขั้นพื้นฐาน การค้นคว้าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลก็เริ่มมี
มาอย่างต่อเนื่อง 

ต่อฉบับหน้าอ่าน




