
ความสัมพันธระบบคลังขอมูลกบัระบบฐานขอมูล 

ในปจจบุันมกีารใชฐานขอมลูอยางกวางขวางในระบบงานทัว่ไป จึงมีการวิจัยและพัฒนาวิธีเกบ็ขอมลูจํานวน

มาก รวมถึงการคนหาและนําขอมลูที่ตองการออกมาจากระบบฐานขอมลูดวย แตเนื่องจากระบบฐานขอมลู

ทั่วไป (Operational Database) ที่นิยมใชอยูในปจจบุันมีหลักในการเกบ็ขอมลูที่เนนในเรือ่งการลดความ

ซ้ําซอน (redundancy) รักษาความถูกตอง (integrity) ลดการสญูหายของขอมลู (information lost) และลด

ความผิดพลาดทีเ่กิดข้ึนจากการแกไขขอมลู (Update Anomalies) 

เนื่องจากฐานขอมลูทั่วไป (Operational Database) มีลักษณะดังไดกลาวมาแลวจงึมีความสามารถเพียงแค

การเรียกใชขอมลูที่มีอยู แตไมสามารถจะนํามาชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจได เพราะเมื่อมีการเรียกใช

ขอมูลจะตองเรียกใชขอมูลจากฐานขอมลูขนาดใหญ ซึง่มีขอมูลจํานวนมหาศาลและมกีารแตกตารางที่นอร

มัลไลซ (normalized table) แลวออกเปนหลายตาราง จงึไมรองรับคําถามที่ตองการจะนํามาใชชวยในการ

สนับสนุนการตัดสินใจ (decision support queries) มีการรวม (join) กันของตารางตางๆที่ซับซอน ซึ่งจะทํา

ใหมีประสิทธิภาพของการคนหาขอมลูจากฐานขอมลูนอยลง และทํางานชาลง ไมสามารถเรียกใชขอมูลที่

ตองการไดทัง้หมดเพราะมรีูทีนอัตโนมัติ (Automate Routine) จึงมีความสามารถในการคนหาขอมลูแบบที่ไม

ซ้ําซอนเทานั้น นอกจากนี้การเกบ็ขอมูลในระบบฐานขอมลูทั่วไป (Operational Database) ยังไมมีการเก็บ

ขอมูลยอนหลงั (historical data) เพื่อใชชวยในการคาดคะเนแนวโนมที่คาดวาจะเปนไปไดในอนาคต 

ดังนั้นระบบคลงัขอมลูจงึไดถูกคิดข้ึนมาเพื่อชวยใหผูใชเรียกใชขอมูลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพสงูสุดดวยวิธี

ที่สรางสรรคเพราะธรรมชาติที่แตกตางกันระหวางระบบฐานขอมูลคลงัขอมลูและระบบฐานขอมูลทั่วไป ดังนั้น

ฐานขอมูลคลงัขอมลูจะตองมีคุณสมบัติดงันี ้

1. Subject Oriented ขอมูลจะตองถูกสรางขึ้นจากหัวขอ (subject) ธุรกิจทีส่นใจ เชน ถาบริษทั

ประกันภัยตองการใชคลงัขอมลู ฐานขอมูลที่ไดจะตองสรางขึ้นจากประวัติลูกคา, เบี้ยประกัน และการ

เรียกรองแทนทีจ่ะแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ หรือบริการประกันภัย/ประกันชีวิต ขอมูลทีส่รางขึ้นจะ

ประกอบดวยหัวขอทีเ่กบ็เฉพาะขาวสารทีจ่ําเปน สําหรับกระบวนการตัดสินเทานั้น 

2. Integrated ขอมูลถูกรวบรวมจากแหลางตางๆ จากระบบปฏิบัติการ, รูปแบบของขอมลู, 

แพลตฟอรมทีห่ลากหลาย สรางขึ้นเปนฐานขอมลูที่สอดคลองเปนหนึ่งเดียว เชนคาของตัวแปรตัว

เดียวในแตละฐานขอมลูอาจตางกัน ฐานขอมูลหนึ่งอาจใช 0 และ 1 อีกฐานขอมลูหนึง่อาจใช T และ 

F ดังนั้นฐานขอมลูทีส่รางใหมจะตองไดรับการกําหนดคาตัวแปรใหเหมือนกันเปนหนึ่งเดียว 

3. Time-variant ขอมูลซึง่ใชตัดสินใจที่เกบ็ไวจะตองมีอายุประมาณ 5 ถึง 10 ป เพื่อใชเปรียบเทียบ หา

แนวโนม และทํานายผลลพัธในอนาคตได 

4. Non-volatile ขอมูลจะไมอัพเดตหรือถูกทําใหเปลี่ยนแปลงงายๆ ผูใชสามารถใชฐานขอมูลคลังขอมลู

ไดเพียงแคโหลดและเขาถึงเทานั้น 



โดยระบบฐานขอมลูคลงัขอมลูจะแยกกลุมขอมลูสารสนเทศที่ใชในการวิเคราะหทางธรุกิจออกจากฐานขอมลูที่

ใชประจําวัน (Operational Database) มาเก็บอยูในระบบจัดการฐานขอมูล (Relational Database 

Management Systems) ประสิทธิภาพสูงสุด และทําใหการเรียกใชขอมูลชุดนี้ทําไดอยางยืดหยุน จาก

เครื่องมือทีอ่ยูบนเครื่องคอมพิวเตอรเดสกทอปทั่วไป โดยลด off-loading เพิ่มกลไกการชวยตัดสินใจ ปรับปรุง

เวลาที่ตอบสนอง (response time) รวดเร็วข้ึนอยางมากและผูบรหิารสามารถเรียกขอมลูรายละเอียดทีจ่ําเปน

ที่ถูกเกบ็มากอนหนานี้ (historical data) มาใชชวยในการตัดสินใจทางธุรกจิแมนยําขึ้น 

ความแตกตางอีกประการหนึ่งก็คือผูใชคลงัขอมลูมักจะตองการจัดกลุมขอมูลดวยตนเองมากกวาผูใชในระบบ

ฐานขอมูลธรรมดา ยกตัวอยางผูใชอาจตองการวิเคราะหผลกระทบของการทําการตลาดแบบตางๆ อาจ

ตองการจัดกลุมการขายสินคาแยกตามผลิตภัณฑ หรือรปูแบบของการจัดผลิตภัณฑ เชน การหอรวมสินคาไว

ในบรรจุภัณฑสีตางๆ หรือการรวมผลิตภัณฑตางรูปแบบไวดวยกัน ในกรณีตางๆ เหลานี้ผูใชตองการที่จะเลอืก

จัดกลุมขอมลูไดตามใจชอบ นอกจากการนําขอมลูเขามารวมกันแลว ผูใชยังอาจตองการทีจ่ะแยกแยะขอมูลใน

แบบที่ตนเองตองการได ยกตัวอยางในการจัดทําคลังขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยและผลงานวิจัยของประเทศ 

หนวยงานอาจจัดเกบ็ขอมลูเอาไวเปนกลุมกอนโดยไมไดแยกสาขา แตตอมาผูใชอาจตองการนําขอมูลนักวจิัย

มาวิเคราะหแยกแยะวาทั้งประเทศมีนักวิจัยสาขาตางๆ เปนจํานวนเทาใด ทํางานวิจัยดานใดบาง ใชเงินดาน

วิจัยไปเทาใด เปนตน โดยปกติแลวการจัดทําฐานขอมลูใหสามารถวิเคราะหแยกแยะขอมลูในแบบนี้ไดนันเปน

เรื่องไมยาก แตในการออกแบบคลังขอมูลนั้นจําเปนตองเผื่อใหผูใชหลายคนสามารถแยกแยะขอมลูตามความ

ตองการที่แตกตางกันไดดวย ผูใชจํานวนมากในปจจบุันนี้อาจใชซอฟตแวรหลากหลายประเภทสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคล ผูใชบางคนอาจจะใชโปรแกรมสเปรดชีตในการวิเคราะหขอมูล และผูใชบางคนอาจ

ตองการใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติอื่นๆ ดังนั้นผูใชเหลานี้อาจจะมีความตองการในการนําเขาขอมูลจาก

คลังขอมลูมาไวในแฟมขอมลูที่มรีูปแบบตรงกบัโปรแกรมที่ตนตองการใช ความตองการดานนี้นบัวาสําคัญมาก

ที่สุดในการจัดทําคลังขอมลู 

งานอยางหนึง่ที่นิยมใชฐานขอมูลกันมากก็คืองานบันทกึขอมลูธุรกรรมเอาไวเพื่อประมวลผล ขอมลูธุรกรรม

เหลานี้ไดแก ขอมูลการสัง่ซื้อสินคาของลูกคา ขอมูลการซือ้บัตรโดยสารเครื่องบิน ขอมลูการฝากหรือถอนเงิน

ของลูกคาธนาคาร แตเดิมนั้นการบันทึกขอมลูธุรกรรมเริ่มตนดวยการใชกระดาษแบบฟอรมสําหรบัใหลูกคา

กรอกขอมูล จากนั้นจงึนําแบบฟอรมมาบันทึกขอมลูลงในฐานขอมูลของระบบคอมพิวเตอรในแบบแบตช 

(batch) ปจจบุันนี้การบันทกึขอมลูธุรกรรมไดเปลี่ยนไปเปนระบบออนไลน (online) เปนสวนใหญ ในระบบ

แบบนี้กระบวนการบันทึกขอมลูมลีักษณะอัตโนมัตมิากขึ้นและใชอุปกรณบันทกึขอมลูทีส่ามารถเก็บขอมูลลง

ในฐานขอมูลของระบบคอมพิวเตอรไดทันที เชน การใชอุปกรณฝากถอนเงินโดยอัตโนมัติ (ATM) ทําให

สามารถประมวลผลการฝากถอนเงินและบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นไดทันที หรือในหางสรรพสินคากม็ีการใชเครื่อง

บริการ ณ จุดขาย (Point of Sale; POS) สําหรบัอานรหสัแทง แสดงราคาสินคา แลวบันทกึขอมลูการขายไป



เก็บไวในฐานขอมลูไดทันที การดําเนินการในลักษณะนี้เรียกกันวา การประมวลผลธุรกรรมออนไลน (On-Line 

Transaction Processing; OLTP) 

1. ลักษณะงานการประมวลผลธุรกรรมออนไลนและการประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลน 

ระบบ OLTP โดยทั่วไปจะตองสามารถดําเนินการกับขอมูลธุรกรรมไดอยางมปีระสทิธิภาพ งานที่ทํากับขอมูล

ไดแกการปรับคาของขอมูลใหเปนปจจบุันและการเพิ่มขอมลูลงไปในฐานขอมลู ขอมูลเหลานี้อาจจะมีจํานวน

มากและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ณ เวลาใดเวลาหนึง่อาจจะมกีารประมวลผลขอมลูจํานวนนับแสนเรคอรดได เชน 

ณ สนามบินแตละแหงจะมผีูโดยสารเขามารบับัตรที่นั่งของสายการบินตางๆ เปนจํานวนนับหมื่นๆ คน 

คอมพิวเตอรของสายการบินจะตองตรวจสอบการสํารองที่นัง่ ตองบันทกึเลขที่นั่งและเที่ยวบินรวมทั้งอาจจะ

ตองปรับเปลี่ยนโยกยายขอมลูจากเที่ยวบินหนึง่ไปอีกเที่ยวบนิหนึ่งไดดวย หรือในกรณีของศูนยการคา และ 

ซูเปอรมารเก็ต จะมกีารบันทึกเรคอรดการขายเพิ่มเขาไปในฐานขอมูลการขายตลอดเวลา รวมแลววันละเปน

หมื่นๆ รายการ การออกแบบระบบ OLTP แบบนีจ้ําเปนตองหาทางใหระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตอง

รวดเร็วตลอดเวลา เอือ้อํานวยใหผูใชจํานวนมากสามารถใชระบบไดพรอมกัน อีกทัง้ยังตองสามารถแกไขฟน

สภาพใหกลับดีดังเดิมไดหากเกิดความขัดของเสียหาย 

การทีจ่ะจัดทําระบบ OLTP ใหมีความสามารถในแบบนี้ไดตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี ้

1) ขนาดและตําแหนงของ rollback segment 

2) ดัชนี การจัดกลุม และ การคํานวณตําแหนงทีอ่ยู (hashing) 

3) การออกแบบขอมลูธุรกรรมใหเหมาะกบังานประยุกต 

4) หนวยเก็บและเนือ้ที่วางสําหรับการเก็บขอมลูใหม 

5) ความเขาใจลักษณะงานประยกุตและการเขียนคําสั่งสําหรับคนคืนขอมลู 

6) การปรับปรุงสมรรถนะของระบบอยางตอเนื่อง 

ระบบ OLTP ที่พัฒนาข้ึนโดยใชเทคนิคดานฐานขอมูลตามปกติมักจะไมสามารถรบักบัปริมาณขอมลูที่เพิ่มขึ้น

อยางมากมายเปนประจําทกุวันได การนําระบบเชนนี้มาใชจงึมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้น 

วิธีการแกไขก็คือการแยกฐานขอมลูออกมาเปนสวน ๆ ใหเหมาะกับการใชงาน 

งานที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลอกีอยางหนึ่งก็คืองานทีเ่รียกวา การประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลน (On-Line 

Analytical; OLAP) ระบบ OLTP ที่กลาวไปแลวนั้นเนนที่การบันทกึเกบ็ขอมลูใหมๆ  เพิ่มเขาไวในฐานขอมูล 



สวนระบบ OLAP นั้นเนนที่การคนคืนขอมลูที่มีอยูแลวจากฐานขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหอยางละเอียด ผูใช

ระบบ OLAP สวนใหญคือผูบริหาร นักวิจัยตลาด นักสถิติ หรือ ผูใชอื่นๆ ดังนั้นปจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จ

ของระบบ OLAP ก็คือระบบจะตองทํางานไดรวดเร็ว สามารถคนหาขอมลูจากฐานขอมูลขนาดใหญมาคํานวณ

ไดอยางครบถวนไมตกหลน ในขณะเดียวกันระบบก็จะตองมคีวามมั่นคง ไมผิดพลาดไดงายระหวางการใชงาน 

ปจจัยที่จะทําใหไดตามที่กลาวนี้มอียูสามขอคือ 

1) จะตองมรีะบบจัดคําสั่งคนคืนขอมลูใหทํางานไดรวดเร็วทีสุ่ด (query optimization) 

2) การจัดดัชนี จัดกลุมขอมลู และ การคํานวณตําแหนงที่อยูขอมูล 

3) การประมวลผลคําสั่งคนคืนในแบบขนาน โดยเฉพาะเมื่อใชหนวยเก็บแบบ RAID 

แมวาระบบ OLTP และ OLAP นี้จะเกี่ยวของกบัขอมลูธุรกรรมเหมือนกันแตกม็ีความแตกตางกันมากใน

กระบวนการทํางานที่เกี่ยวกับขอมลู หากพบวาการอานขอมลูจากฐานขอมูลมาประมวลผลมีชวงเวลาโตตอบ 

(response time) ชามากและตองการปรบัการเกบ็โดยการจัดทําดัชนีเพิ่มเติมใหการคนคืนขอมลูไดสะดวกขึ้น 

ก็จะสงผลใหการบันทึกขอมูลกลบัตองชาลงเพราะตองเสียเวลาดําเนินการกับดัชนีมากขึ้นกวาระบบเดมิ ดวย

เหตุนี้จงึเปนเรื่องยากที่เราจะปรับระบบทัง้สองใหมีสมรรถนะดีมากขึ้นพรอมกัน 

ปจจุบันนี้แนวทางแกไขปญหาขางตนก็คือการแยกระบบ OLTP และระบบ OLAP ออกจากกันใหเปนคนละ

ระบบ โดยใหระบบ OLTP สามารถจัดเก็บขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็วมีประสทิธิภาพ และระบบ OLAP 

ก็สามารถคนคืนและวิเคราะหขอมลูตามความตองการของผูใชไดอยางรวดเร็ว ระบบ OLTP นั้นปกติยังคง

ปลอยใหเปนแบบเดิม หากใชคอมพิวเตอรขนาดใหญเชนเครื่องเมนเฟรมและใชระบบจัดการฐานขอมลูขนาด

ใหญอยูแลวกเ็พียงแตปรบัใหสามารถบันทึกจัดเก็บขอมลูใหเร็วข้ึน จากนั้นก็จัดทําระบบขึ้นใหมใหแยกขอมูล

พื้นฐานออกจากฐานขอมลูในระบบเดิมแลวนําขอมูลมาจัดทาํดัชนีใหมเพื่อใหผูบรหิารวิเคราะห อยางไรก็ตาม

ทั้งระบบ OLTP และระบบ OLAP ก็อาจจะยังไมเหมาะทีเ่ราจะนํามาใชในการวิเคราะหทางธุรกจิหรือชวย

ผูบริหารสําหรบัการตัดสินใจ (Decision Support System) ทางธุรกจิไดเพราะตองใชเวลาในการประมวลผล

ที่นานพอสมควรและสงผลกระทบไปถึงระบบการทํางานของเครื่องที่ใชงานประจําวัน 

เราจะมีวิธีการอยางไรเพื่อทีจ่ะทําใหขอมลูที่เรามีอยูสามารถนํามาใชตอบสนองความตองการทางธรุกิจไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไดนําเอาแนวความคิดระบบ คลังขอมูล (data warehouse) มาใช

รวมกันเพือ่ตอบสนองงานในรปูแบบของคลงัเก็บขอมลูสําหรับการบริหารและหากองคกรใดสามารถที่จะนํา

ขอมูลทีม่ีอยูมาใชอยางมีประสทิธิภาพยอมทีจ่ะทําใหองคกรประสบความสําเร็จเหนือคูแขง 



ขอมูลสวนมากทีจ่ัดเกบ็ในคลังขอมูลนั้นปกตจิะมีนอยกวาขอมูลในฐานขอมลูของระบบ OLTP เพราะเปน

ขอมูลที่ไดนํามาจัดกลุมใหเหมาะสมแกการคนคืนแลว ขอมูลเหลานีจ้ะมลีักษณะ consistent กลาวคือ ขอมูล

ทุกรายการที่แสดงเรื่องเดียวกันจะตองเขียนใหเหมือนกัน สะกดแบบเดียวกัน หรือ มรีหสัเดียวกัน หากขอมลูมี

ลักษณะแตกตางกันแลวจะวิเคราะหขอมูลไดยาก หรืออาจทาํใหไดผลลัพธที่ไมถูกตอง ในหนวยงานและบริษทั

ขนาดใหญนั้นโอกาสที่ขอมลูทัง้หมดจะ “สะอาด” นั้นเปนเรือ่งที่ยาก ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมผีูทําหนาที่

กลั่นกรองและควบคุมคุณภาพของขอมลูดวย 

เราสามารถสรุปความแตกตางของคลังขอมูลกับฐานขอมลูที่ใชประจําวันไดแตละหัวขอดังน้ี 

1. Consistency ทั้ง OLTP และ คลังขอมูล ตางก็ใหความสําคัญในเรื่องขอมลูควรจะมีความสอดคลอง

กัน สําหรบั OLTP ซึ่งมีการทํา transaction จํานวนมากๆสิง่ที่ตองการคือการทํา transaction ให

ครบ ไมมีการสญูหาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนผูสงและผูรับจะตองรบัรูและตรวจสอบอยูตลอกเวลาวา

ขณะนี้มีการทํา transaction เกิดขึ้นหรือไม สําหรบัคลงัขอมูล จะไมสนใจทําการทํา transaction แต

ละครัง้ แตจะสนใจวาการ load data ใหมเขามาน้ันทําสําเรจ็หรือยัง และการ load data เขามา

ทั้งหมดนั้นถูกตองหรือไม 

2. Transaction สําหรับระบบ OLTP น้ัน ในแตละวันอาจมีการทํา transaction มากมายซึง่การทํา 

transaction แตละครั้งจะใชขอมูลเพียงแคเล็กนอยเทานั้น สําหรับคลงัขอมลู แตละวันจะทําแคเพียง 

1 transaction ซึ่ง transaction นี้อาจตองใชขอมลูเปนจํานวนมากมาย 

3. Time Dimension สําหรับ OLTP น้ันจะทํางานอยางรวดเรว็และทํา transaction อยางสม่ําเสมอ 

สถานะของขอมลูตางๆมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และความสัมพันธระหวางเอนติตี้ตางๆก็

เปลี่ยนแปลงไปดวย สําหรับระบบคลังขอมลูมักจะเก็บขอมลูในอดีตเพื่อใชในการวิเคราะห ดังนั้น

ขอมูลจะไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน 

เปนที่นาสังเกตวาคลังขอมูลไมตองทําการ normalization เหมอืนกับฐานขอมูลประจําวันที่ตองทําการ 

normalization ทั้งนี้เพราะในฐานขอมลูประจําวัน ขอมูลจาํนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงทําใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา ดังนั้นประเด็นสําคัญจงึอยูที่การเปลี่ยนแปลงทําใหทันสมัย การออกแบบฐานขอมลูประจําวันจงึ

ตองทําใหมีความซ้ําซอนหรอื redundancy นอยทีสุ่ด วิธีการที่จะทําใหไดตามจุดประสงคคือการทํา 

normalization แตสําหรับขอมูลในคลังขอมลูเปนขอมลูทีม่กีารกลั่นกรองมาแลว ใชในการวิเคราะหตอบ

คําถามของผูบริหาร ประเด็นสําคัญจงึไมอยูทีก่ารทําใหทันสมัย ทําใหขอมลูในคลังขอมูลสามารถมีความ

ซ้ําซอนได เพราะความซ้ําซอนมีขอดีคือ การตอบคําถามและการออกรายงานสามารถทําไดรวดเร็ว เนื่องจาก

ไมตอง join หลายตาราง ดังนั้นในคลังขอมลูจงึไมมี่ความจําเปนตองทําการ normalization 

ที่มา http://www.srisangworn.go.th/home/databaselearnx/ms2t1-11.htm 


