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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ 2) ศึกษาการจัดการข้อมูล
ของธุรกิจ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  และการจัดการข้อมูลเพ่ือความส าเ ร็จของธุรกิจ  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ จ านวน 206 กิจการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป
เก่ียวกับกิจการ แบบสอบถามแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ แบบสอบถามการจัดการข้อมูล  แบบสอบถามเพ่ือ
ความส าเร็จของธุรกิจ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2) สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการข้อมูล   
เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ คือโมเดลสมการโครงสร้าง 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก กิจการท่ีมีการใ ช้
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของกิจการอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ Social Media 2) การจัดการข้อมูลของกิจการ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง การจัดการข้อมูลของกิจการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3) แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ 
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ี  0.77 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 การจัดการข้อมูล มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจท่ี 0.73  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 และแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ มีอิทธิพลต่อการจัดการข้อมูลท่ี 0.95 
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 
 

ค าส าคัญ : แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่, การจัดการข้อมูล, ความส าเร็จของธุรกิจ        
 

Abstract 
 

  The purposes of this research were to 1) study big data used in business, 2) study the 
management of business data, and 3) study the relationships of big data and data management 
for business success. The sample group used in this research was 206 companies. Therefore, the 
instrument used in this research was a general company’s information questionnaire, a big data 
used in business questionnaire, a data management questionnaire, and a questionnaire in 
business success. Moreover, the statistics used in the research were 1) basic statistics - 
percentage, mean, and standard deviation. 2) the structural equation model was used to prove 
the hypotheses data on the relationship between the use of big data and data management for 
business success.  
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 The research findings were found as follows. 1) the big data used in business in overall 
aspect is at a high level. The companies most frequently used “Social Media” as the big data at 
the highest level. 2) The management of business information in overall aspect is at medium 
level.  
 

The most used enterprise information management is the business intelligence. 3) the big data 
influencing business success at 0.77 and at 0.01 level significantly. The data management 
influencing business success at 0.73 and at 0.01 level significantly. Lastly, the big data influencing 
the data management at 0.95 and at 0.01 level significantly. 
 

Keywords: Big Data, Data Management, Business Success. 
 

บทน า 
 

ภาคธุรกิจเล็งเห็นว่าประโยชน์จากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน ามาใ ช้พัฒนาการขายและ
การตลาดมีความส าคัญมากท่ีสุด ธุรกิจท้ังภาคบริการและภาคการผลิตน าแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้วิเคราะห์เ พ่ือ
พัฒนาการขายและการตลาดมากท่ีสุด เช่น การต้ังราคา  และจัดโปรโม ช่ันให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
รองลงมาจะใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์  ความต้องการของ ผู้บริโภคยุคใหม่ ท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส าหรับภาคการผลิตได้น าแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  มาวิเคราะห์ใ ช้เ พ่ือเ พ่ิมผลิตภาพใน
กระบวนการผลิตและการด าเนินงาน เช่น เพ่ิมจ านวนผลผลิต ลดข้อผิดพลาดในสายพานการผลิต แหล่ง ข้อมูล   
ขนาดใหญ่ เป็นข้อมูลอันทรงพลังในโลกยุคดิจิทัล  ท่ีธุรกิจท่ัวโลกรวมถึงธุรกิจไทยเร่ิมให้ความส าคัญกับการน ามาใ ช้
วิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือให้เกิด insight โดยท่ีข้อมูลแบบด้ังเดิมท าได้ไม่ดีเท่า หรือไม่สามารถท าไ ด้ ท้ัง ในด้านการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือน ามาพัฒนาด้านการขาย การตลาด การปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมไปถึงการ
วิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานภายในบริษัท เพ่ือเพ่ิมผลิตท่ีมีคุณภาพ ลดต้นทุน บริหารการเงินและทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ [1] 

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงท าใ ห้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีอ านาจต่อรอง ท่ีสูง ข้ึนมาก        
จากความสามารถในการติดต่อกันได้ตลอดเวลา หาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีทางเลือกในการบริโภคสินค้า  
และบริการมากข้ึน ท าให้การตัดสินใจบริโภคมีความซับซ้อนมากข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลให้ธุรกิจต้องหาเคร่ืองมือใหม่ ๆ   
มาปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด การผลิตสินค้าและการให้บริการ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา  
ซ่ึงแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทในการช่วยให้ธุรกิจเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมของ ผู้บริโภค จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการข้อมูล เพ่ือความส าเ ร็จของธุรกิจ 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพ ด้านการตลาด และด้านประสิทธิภาพข้ึน 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ 
1.2 ศึกษาการจัดการข้อมูลของธุรกิจ 
1.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  และการจัดการข้อมูลท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
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2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับธุรกิจ 
   ความส าเร็จของธุรกิจ หมายถึง ความสัมพันธ์ของแหล่ง ข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการข้อมูล  
เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพ ด้านการตลาด และด้านประสิทธิภาพข้ึน  [2]   
ซ่ึงภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการมุ่งเน้นการตลาด รองลงมาคือ  การมุ่ง เน้นการตลาดมี
อิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และภาวะผู้ประการมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน [3] 
 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกับแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  
      แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ ข้อมูลท่ีมีขนาดและความซับซ้อนของข้อมูลได้มาจากหลายแหล่ง
รวมกันจนมีขนาดใหญ่ หรืออาจจะมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันในปริมาณมาก เช่น ข้อมูลราคาสินค้า มาจาก
ห้างสรรพสินค้าหลายห้าง หรือข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีต้องมีข้อมูลหลายแหล่งมารวมกัน ตัวอย่างแหล่งข้อมูล
ขนาดใหญ่ เช่น Social Media, Web Data, Sensor,  Mobile Usage ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้เมื่อมองผิวเผินอาจจะเป็น
ข้อมูลท่ีไม่มีคุณค่าหรือประโยชน์แต่อย่างไร  แต่เมื่อข้อมูลเหล่านี้มารวมกันในปริมาณมาก  สามารถแสดงให้เห็นถึง
แง่มุมต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่าท้ังด้านธุรกิจ  ด้านการบริหาร หรือแม้กระท่ัง ด้าน
การศึกษา  และแนวโน้มในอนาคตของข้อมูลขนาดใหญ่ มีปริมาณท่ีเพ่ิมสูง ข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นหลายเท่าตัว    
ณฐ์ภัชช์ พงษ์เล่ืองธรรม [4]  ได้กล่าวไว้ว่า Big Data กับการวิเคราะห์ติดตามภาวะเศรษฐกิจ  ในทุกวันนี้ท่ีเศรษฐกิจ
มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ขณะท่ีมีข้อมูลต่าง ๆ  เกิดข้ึนมากมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   ไ ด้ใ ห้
ความส าคัญกับการศึกษาใช้ประโยชน์จากข้อมูล  Big Data  เ พ่ือติดตามวิเคราะห์เศรษฐกิจ เ พ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลประกอบในการท านโยบายท่ีมีหลักฐานมารองรับให้ตรงจุดและทันท่วงทีมากข้ึน    
ผุสดี  บุญรอด [5]  ได้กล่าวไว้ว่า การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง ร่วมกับ
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย  การค้นคืนข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมีความจ าเป็นมากในปัจจุบัน  
เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การประมวลผลล่าช้า  และการค้นคืนไม่ตร งตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  จึงน าฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์มาประยุกต์ใ ช้กับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่   
โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง  และโครงสร้างออนโทโลยีท่ีเป็นเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายมาช่วยค้นคืน
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2.3  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการข้อมูล    

อนันต์  ปินะแต และภานุวัฒน์ สว่างแสง [6]  ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ือง   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการฐานข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลวิจัย
พบว่า 1) ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลการรับสมัคร ระบบรายงานใบสมัคร และระบบสถิติการ
สมัคร 2) ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในการใช้ระบบโดยรวมในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการจัดการข้อมูลและการจัดการข้อมูลต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังนี้ 
    2.3.1  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) หมายถึง ระบบท่ีเป็นการรวมกัน
ระหว่างเทคโนโลยีและองค์กรในการน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้โดยถือเป็นระบบเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชัน ท่ีถูกใ ช้ใน
กระบวนการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจนได้เป็นรายงานช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้ดี
ข้ึน สุนิสา สาครน้อย และคณะ[7]  ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรต้องค านึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบท่ีส าคัญดังกล่าวข้างต้น
เป็นส าคัญ ในการน ามาใช้ประเมินองค์กรเตรียมความพร้อมก่อนน าระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้งานจริงในอนาคต
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 
   2.3.2  ตลาดข้อมูล (Data Mart) การใช้งานคลัง ข้อมูลโดยตรงอาจท าไม่สะดวก  และเกิน    
ความจ าเป็น (ส าหรับงานท่ีต้องใช้เพียงข้อมูลเพียงเร่ืองเดียวหรือส่วนเดียวเท่านั้น) ดังนั้น เราสามารถแยกข้อมูลจาก 
Data Warehouse ให้ตรงกับการท างานของแต่ละแผนกได้ หรือเรียกว่าการท า Data Mart เราท า Data Marts  
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เพ่ือจ ากัดขอบเขตเฉพาะแต่ละฟังก์ชัน ซ่ึงแต่ละองค์กรจะต้องมีการแบ่งส่วนการทางานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ข้ึนอยู่
กับหน้าท่ีการท างาน เช่น การแบ่งส่วนออกเป็นการผลิต การเงิน การตลาด การขาย การบัญชี และการบริหารงาน
บุคคล 
    2.3.3  เหมืองข้อมูล (Data Mining) การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล เป็นเทคนิคเพ่ือค้นหาข้อมูล
จ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์หรือได้ข้อมูลท่ีซ่อนเร้นอยู่ในฐานข้อมูลจ านวนมาก  
และน าข้อมูลไปใช้เป็นฐานความรู้เพ่ือช่วยในการบริหารงาน  
   2.3.4  ส่วนขับเคล่ือนข้อมูล (Data Movement) การเคล่ือนท่ีของข้อมูลในคลัง ข้อมูล  คือ    
การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลอ่ืนเข้าสู่คลัง ข้อมูลท้ังฐานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร  โดยในข้ันนี้อาจมี          
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างข้อมูล   
   2.3.5 คลังข้อมูล (Data Warehouse) หมายถึง ศูนย์รวมของข้อมูลท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก ๆ  เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมข้อมูลท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยข้อมูลท่ีถูก
จัดเก็บในคลังข้อมูลนั้น จะอยู่ในลักษณะท่ีสะดวกต่อการน าไปวิเคราะห์โดยง่าย  มีรูปแบบวัตถุประสงค์ของ        
การจัดเก็บและน ามาใช้งานแตกต่างจากฐานข้อมูลท่ัวไป คลังข้อมูลจะถูกน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
บริหารงานของผู้บริหาร ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะมีความถูกต้องและแม่นย ามีประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละองค์กร
อย่างย่ิง 
  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
       จิรสิน กิตานุวัฒน์ [8] ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)  และการ
จัดการข้อมูล เพ่ือความส าเร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการข้อมูล เพ่ือความส าเ ร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบด้วย Social Media,  Web Data,  Sensor, RFID, 
และ Mobile Usage และการจัดการข้อมูลประกอบด้วย Business Intelligence, Data Mining, Data 
Movement และ Data Warehouse  
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับกิจการ  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
1.2 แบบสอบถามแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ  เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ 

  1.3  แบบสอบถามการจัดการข้อมูล  เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  
  1.4  แบบสอบถามเพ่ือความส าเร็จของธุรกิจใหญ่  เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
   
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ธุรกิจท่ีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ ในปี  2561  ของจังหวัด
อุดรธานี  จ านวน  424  กิจการ 

2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ จ านวน  206  กิจการ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ วิธีการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของ Yamane โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนไว้ท่ี 
0.05 (e = 0.05)  และค่าความเช่ือมั่นท่ี  95% 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 3.1 สร้างแบบสอบถามเร่ือง  การศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการข้อมูล   
ท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจ 

3.2 สร้างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จไปให้ท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบเนื้อหาของค าถาม   
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นการพิจารณาเก่ียวกับความเท่ียงตรงของข้อค าถาม   

3.3 ท าการทดสอบแบบสอบถาม  โดยการน าแบบสอบถาม ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขข้ันต้นแล้ว ไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจริง ท่ีศึกษา  เ พ่ือน าผลท่ีไ ด้มาวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบสอบถาม  และปรับปรุงให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 

3.4 สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงท่ีศึกษา 
  3.5 เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ น าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติท่ีใช้ในการวิจัย และสรุปผล 
 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย   
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยสถิติ ดังนี้  
 4.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 4.2 สถิติท่ีใช้การทดสอบสมมติฐานข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการ
จัดการข้อมูล  เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจให้ทันกระแส Smart Consumer โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling : SEM)  
  

ผลการวิจัย 
 

 1. ศึกษาแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ   
  ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ  สรุปผลแสดงดังตารางท่ี  1 
 
ตารางท่ี  1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของข้อมูลขนาดใหญ่ ของกิจการ  จ าแนกรายแหล่ง 
 

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)   ̅ SD. แปลความ 

1. Social Media 4.16 0.95 มาก 
2. Web Data 4.04 0.95 มาก 
3. Sensor 3.40 0.96 ปานกลาง 
4. Mobile Usage 3.73 0.95 มาก 

รวม 3.83 0.99 มาก 
   

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า การใช้แหล่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ ท่ีใ ช้ในธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉล่ีย  3.83  เมื่อพิจารณาแต่ละแหล่ง พบว่า กิจการท่ีมีการใช้แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  คือ  Social Media ค่าเฉล่ีย  4.16 และน้อยท่ีสุดคือ Sensor ค่าเฉล่ีย  3.40 
 
2. ศึกษาการจัดการข้อมูลของธุรกิจ 
  ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาการจัดการข้อมูลของธุรกิจ  สรุปผลแสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของข้อมูลการจัดการข้อมูลของธุรกิจ  จ าแนกรายด้าน  
  

การจัดการข้อมูล(Data Management)    ̅ S.D. แปลความ 

1. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 3.37 1.15 ปานกลาง 

2. ตลาดข้อมูล (Data Mart) 3.18 1.13 ปานกลาง 
3. เหมืองข้อมูล (Data Mining) 3.08 1.03 ปานกลาง 
4. ส่วนขับเคล่ือนข้อมูล (Data Movement) 2.92 1.10 ปานกลาง 
5. คลังข้อมูล (Data Warehouse) 3.16 1.22 ปานกลาง 

รวม 3.14 1.17 ปานกลาง 
    

           จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า การจัดการข้อมูลของธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่า เฉล่ีย 3.14  
โดยมีการจัดการข้อมูลของธุรกิจ มากท่ีสุดคือ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ค่าเฉล่ีย 3.37 และน้อยท่ีสุดคือ ส่วนขับเคล่ือน
ข้อมูล ค่าเฉล่ีย 2.92 

 
 
 
 

3.  ศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  และการจัดการข้อมูลเพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ 
   ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  และการจัดการข้อมูลเพ่ือความส าเร็จ
ของธุรกิจ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ศึกษาความส าเร็จของธุรกิจสรุปผลแสดงดังตารางท่ี  3 
 
ตารางท่ี  3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ของความส าเร็จของธุรกิจ  จ าแนกรายด้าน 
 

ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ 
และการจัดการข้อมูลเพื่อความส าเร็จของธุรกิจ   

 ̅ SD. แปลความ 

1. ด้านข้อมูลสารสนเทศ 4.10 0.97 มาก 
2. ด้านคุณภาพ 4.38 1.00 มากที่สุด 
3. ด้านการตลาด 4.17 0.98 มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพ 4.50 0.94 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.99 มากที่สุด 

   

 จากตารางท่ี  3  แสดงให้เห็นว่าความส าเร็จของธุรกิจ  โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย  4.29  
 
 3.2 การทดสอบสมมติฐานข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการข้อมลู   
เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง เมื่อผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของตัว
แปรแล้ว ในข้ันนี้ผู้วิจัยด าเนินการสร้างโมเดลตามกรอบวิจัย และทดสอบสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ มีความสัมพันธ์การจัดการข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน การจัดการข้อมูล มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
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ภาพท่ี  1  โมเดลการวิจัย 

 

 จากภาพท่ี  1  เมื่อพิจารณาค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ของแหล่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ และ   
การจัดการข้อมูลในโมเดลเชิงโครงสร้าง (Structural Model) เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ พบว่า แหล่งข้อมูลขนาด
ใหญ่  มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ี 0.77 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 การจัดการข้อมูล มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจท่ี 0.73 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 และแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ข้อมูล มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ี 0.95 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 
   

อภิปรายผลการวิจัย 
 

   1. ผลการศึกษารูปแบบศึกษาแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก กิจการท่ีมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของกิจการอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ Social Media รองลงมาคือ Web Data  
รองลงมาคือ Mobile Usage และน้อยท่ีสุดคือ Sensor ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐ์ภัชช์ พงษ์เ ล่ืองธรรม [4]  
ได้ศึกษาเร่ือง Big Data กับการวิเคราะห์ติดตามภาวะเศรษฐกิจ  ในทุกวันนี้ ท่ีเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ขณะท่ีมีข้อมูลต่าง ๆ  เกิดข้ึนมากมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาใช้
ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพ่ือติดตามวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลประกอบใน
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การท านโยบายท่ีมีหลักฐานมารองรับให้ตรงจุดและทันท่วงทีมากข้ึน โดยประโยชน์ ท่ีไ ด้รับมีในหลายแง่มุม คือ    
ความรวดเร็วของการติดตามภาวะเศรษฐกิจ การสร้างเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจใหม่ต้ังแต่การสร้างความเข้าใจผู้บริโภคไปถึง
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรต่าง ๆ ท้ังในภาคเอกชนและภาครัฐ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีช่วยให้
เราสามารถสกัดข้อมูลบางอย่างจากข้อมูลมากมายท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์   
   2. ผลการศึกษาการจัดการข้อมูลของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง กิจการท่ีมี  
การจัดการข้อมูลมากท่ีสุดคือ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ รองลงมาคือ ตลาดข้อมูล รองลงมาคือ คลังข้อมูล รองลงมาคือ 
เหมืองข้อมูล และส่วนขับเคล่ือนข้อมูลตามล าดับ เนื่องจากกิจการต้องค านึงถึง ปัจจัย และองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นส าคัญ ในการน ามาใช้ประเมินองค์กรเตรียมความพร้อมก่อนน าระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้งานจริง
ในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป ซ่ึงแตกต่างกับงานวิจัยของ สุนิสา สาครน้อย และคณะ [7]  
ได้ศึกษาเร่ือง สภาพแวดล้อมองค์กรส าหรับการประเมินความพร้อมในการพัฒนาระบบอัจฉริยะ  ผลการวิจัย
สภาพแวดล้อมองค์กรส าหรับการประเมินความพร้อมในการพัฒนา ระบบธุรกิจอัจฉริยะ พบว่า ประกอบด้วย 4 มิติ  
8  องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ทุนมนุษย์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการฝึกอบรม  และบทบาท   
(2) กระบวนการความ รู้  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
(3) วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คือ วัฒนธรรมองค์กร (4) โครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ และมาตรฐานเครือข่าย  
  3.  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการข้อมูลเ พ่ือความส าเ ร็จของ
ธุรกิจ  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการข้อมูลในโมเดลเชิงโครงสร้าง
(Structural Model) เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ พบว่า แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ี  
0.77 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 การจัดการข้อมูล มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ี 0.73 อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ 0.01 และแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีอิทธิพลต่อการจัดการข้อมูล  มีอิทธิพลต่อความส าเ ร็จของ
ธุรกิจท่ี  0.95 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรสิน  กิตานุวัฒน์  [8]  ไ ด้ศึกษาเ ร่ือง 
ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดการข้อมูล เพ่ือความส าเ ร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ผลความส าเร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ไ ด้รับ
ผลกระทบจากตัวแปรการจัดการข้อมูล  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.64 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และการจัดการข้อมูลได้รับอิทธิพลมาจากตัวแปรแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
ทางบวกเท่ากับ 0.75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  1. จากการวิจัยในคร้ังนี้ควรน าข้อค้นพบไปประยุกต์ใ ช้ในความส าเ ร็จของธุรกิจ ซ่ึงแต่ละธุรกิจนั้นมี
แหล่งข้อมูลมากมายและมีข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  ในปริมาณข้อมูลท่ีมหาศาล ธุรกิจควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาบริหาร
จัดการ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ต่าง ๆ  ท่ีสามารถน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องของธุรกิจ  และ
ขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้ก้าวทันยุคสมัย เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจจ าเป็นต้องเล็งเห็นความส าคัญและพัฒนาทางด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ เนื่องจากผลจากวิจัยความสัมพันธ์ของแหล่ง ข้อมูลขนาดใหญ่  และ   
การจัดการข้อมูลในโมเดลเชิงโครงสร้าง เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ พบว่า แหล่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ การจัดการข้อมูล อิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจ และแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ มีอิทธิพลต่อ
การจัดการข้อมูล มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจ  
 2. ควรพิจารณาขยายของการศึกษาด้านประชากรไปยังธุรกิจอ่ืน และควรระบุประเภทของธุรกิจนั้น  ๆ  
เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง   
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