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การพฒันาฐานข้อมูล Big Data & AI 

Big Data 

Big Data หมายถึง ปริมาณขอ้มูลท่ีมหาศาล ทั้งแบบขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง แต่

ปริมาณของขอ้มูลไม่ใช่ส่ิงส าคญั ส่ิงท่ีส าคญั คือ การท่ีองค์กรจดัการกบัขอ้มูล ซ่ึงการวิเคราะห์ Big Data 

น าไปสู่ขอ้มูลเชิงลึกเพื่อการตดัสินใจท่ีดีกวา่ 

1. องค์ประกอบท่ีส าคัญของข้อมูล 

1.1 Data Source แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  

เป็นแหล่งก าเนิดของขอ้มูล อาจจะเป็นระบบ โปรแกรม หรือจะเป็นมนุษยท่ี์สร้างให้เกิดขอ้มูล

ขึ้นมา ทั้งน้ีเม่ือไดช่ื้อว่าเป็น Big Data แลว้ ขอ้มูลต่างๆ มกัจะมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย น าพามาซ่ึง

ความยากล าบากในการจดัการโครงสร้าง หรือจดัเตรียมใหข้อ้มูลท่ีน ามารวมกนั  

1.2 Gateway ช่องทางการเช่ือมโยงขอ้มูล 

การเช่ือมโยงขอ้มูล เป็นส่วนท่ีส าคญัมาก และเป็นปัญหาใหญ่ในการท า Big Data Project ตอ้งอาศยั

ทกัษะของ Data Engineer ทั้งการเขียนโปรแกรมเอง และใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่มากมาย ทั้งน้ีการจะออกแบบ

ช่องทางการเช่ือมโยงขอ้มูลไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ จ าเป็นตอ้งทราบก่อนว่า จะน าขอ้มูลใดไปท าอะไรต่อบา้ง 

มิเช่นนั้น การสร้างช่องทางการเช่ือมท่ีไม่มีเป้าหมาย ก็อาจเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

1.3 Storage แหล่งเก็บขอ้มูล 

แหล่งเก็บน้ี ไม่ใช่แค่การเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล แต่เป็นการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ 

แหล่ง เอามาไวเ้พื่อรอการใชง้าน ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีพกัขอ้มูลใหพ้ร้อมใช ้หรือจะเป็นแหล่งเก็บขอ้มูลในอดีต 

1.4 Analytics การวิเคราะห์ขอ้มูล 

หนา้ท่ีหลกัของ Data Scientist แบ่งงานออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์เบ้ืองตน้ โดยการใชวิ้ธี

ทางสถิติ หรือจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกโดยการสร้าง Model แบบต่างๆ รวมไปถึงการใช ้Machine Learning 

เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์เฉพาะจงเจาะในแต่ละปัญหา และแต่ละชุดขอ้มูล 

1.5 Result/Action การใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถน าไปใชง้านได ้2 รูปแบบ คือ ออกเป็นรายงาน เพื่อให้ Data 

Analyst น าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปใช้กบังานต่อไป หรือจะเป็นการน าไปกระท าเลยโดยท่ีไม่ตอ้งมี “มนุษย”์ คอย

ตรวจสอบ ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมเพิ่ม เพื่อให้มีการกระท าออกไป ท่ีเรียกว่า Artificial 

Intelligence (AI) 
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2. ลกัษณะท่ีส าคัญของ Big Data 

Big data ท่ีมีคุณภาพสูงควรมีลกัษณะพื้นฐานอยู ่6 ประการหลกัๆ (6 Vs) ดงัน้ี 

2.1 ปริมาณ (Volume) หมายถึง ปริมาณของขอ้มูลควรมีจ านวนมากพอ ท าให้เม่ือน ามาวิเคราะห์แลว้จะ

ได ้insights ท่ีตรงกบัความเป็นจริง  

2.2 ความหลากหลาย (Variety) หมายถึง รูปแบบของขอ้มูลควรหลากหลายแตกต่างกนัออกไป ทั้งแบบ

โครงสร้าง ก่ึงโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง ท าให้เราสามารถน ามาวิเคราะห์ประกอบกัน จนไดไ้ด ้ insights 

ครบถว้น 

2.3 ความเร็ว (Velocity) หมายถึง คุณลกัษณะขอ้มูลท่ีถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเน่ืองและทนัเหตุการณ์ 

ท าให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real-time น าผลลัพธ์มาท าการตัดสินใจและตอบสนองได้อย่าง

ทนัท่วงที เช่น ขอ้มูล GPS  

2.4 ความถูกตอ้ง (Veracity) หมายถึง มีความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาขอ้มูลและความถูกตอ้งของชุด

ขอ้มูล มีกระบวนการในการตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบั

ผลลพัธก์ารวิเคราะห์ขอ้มูล 

2.5 คุณค่า (Value) หมายถึง ขอ้มูลมีประโยชน์และมีความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจ ซ่ึงตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ไม่ใช่

ทุกขอ้มูลจะมีประโยชน์ในการเก็บและวิเคราะห์ ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

2.6 ความแปรผนัได ้(Variability) หมายถึง ขอ้มูลสามารถในการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปตามการใชง้าน 

หรือสามารถคิดวิเคราะห์ไดจ้ากหลายแง่มุม และรูปแบบในการจดัเก็บขอ้มูลก็อาจจะต่างกนัออกไปในแต่ละ

แหล่งของขอ้มูล 

3. รูปแบบของข้อมูล Big Data 

3.1 Behavioral data: ขอ้มูลเชิงพฤติกรรมการใชง้าน ต่างๆ เช่น พฤติกรรมการคลิกดูขอ้มูล 

3.2 Image & sounds: ภาพถ่าย, วิดีโอ, รูปจาก google street view, ขอ้มูลเสียงท่ีถูกบนัทึกไว ้ 

3.3 Languages: text message, ขอ้ความท่ีถูก tweet, เน้ือหาต่างๆในเวบ็ไซต ์ 

3.4 Records: ขอ้มูลผลส ารวจท่ีมีขนาดใหญ่ 

3.5Sensors: ขอ้มูลอุณหภูมิ, accelerometer, ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

  

 

 

 

 



3 
 

AI (Artificial Intelligence) 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)  เป็นระบบประมวลผลท่ีมีตน้แบบมาจากโครงข่าย

ประสาทของมนุษยส์ามารถเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลไดต้ามจ านวนขอ้มูลท่ีเพิ่มขึ้นผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงสามารถจดจ า คิด วิเคราะห์ เรียนรู้และเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆท่ีซับซ้อนได้

อย่างรวดเร็ว (Deep Learning) เสมือนระบบสมองของมนุษย ์จึงอาจเรียกไดว้่า “สมองกลอจัฉริยะ” ดงันั้น 

AI จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการใชชี้วิตการท างาน รวมถึงการน ามาใชใ้นการเสริมศกัยภาพทางธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ซ่ึงจะสามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโต ทางดา้นเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนของประเทศ ส าหรับ

ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence นั้น เราสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ค  า ไดแ้ก่ 

“Artificial” มีความหมายวา่ ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ถูกสร้างหรือสังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย ์

“Intelligence” มีความหมายว่า ความฉลาด ความคิดค านวณท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จ   

การประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

1. ขอ้มูลจะถูกเก็บไวใ้นลักษณะคล้ายกับเป็นหน่วยบันทึกความจ าขององค์กร ซ่ึงจะกลายเป็น

ฐานความรู้องคก์รท่ีพนกังานในองคก์รสามารถเขา้สู่ระบบเพื่อท าการสืบคน้และหาค าปรึกษาไดทุ้กเวลา 

2. ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยสร้างกลไกท่ีไม่น าความรู้สึก ความเหน่ือยลา้ หรือความกงัวลเขา้มา

เป็นองค์ประกอบซ่ึงจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากกับงานประเภทท่ีอันตรายต่อมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัทางดา้นร่างกายหรือดา้นจิตใจก็ตาม 

3. ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะถูกน ามาท างานในส่วนท่ีเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นหรือเป็นงานท่ีน่าเบ่ือ

หน่ายส าหรับมนุษย ์

4. ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มความสามารถในฐานความรู้ขององค์กร ด้วยการเสนอวิธี

แกปั้ญหาส าหรับงานเฉพาะดา้น ซ่ึงมีปริมาณมากหรือมีความซับซ้อนมากเกินไปส าหรับมนุษย ์โดยเฉพาะ

เม่ือตอ้งการท างานนั้นใหส้ าเร็จภายในระยะเวลาอนัสั้น 

ท่ีมา: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2563) 


