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บทคัดย่อ

วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์เป็นสหวิทยาการทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศตามวงจรข้อมูล
และสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่และนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ สารสนเทศ
ศาสตร์ศึกษาการจัดการสารสนเทศตามวงจรสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมใช้งาน ทั้ง 2 ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ได้ใน
หลายสาขาวิชา เช่น การบริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น บทความนี้กล่าวถึงความหมาย
ขอบเขต การประยุกต์ของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง
และความเกี่ยวข้องกันของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์

Abstract

Data science and Information science are interdisciplinary studies about the management
of data and information according to the data and information life circle. Data science is how
to study data analysis in order to discover insight value and application. Information science
is how to study information management according to the information life cycle as a ready
application. At present, data and information science have been applied in many disciplines,
such as business administration, medicine, engineering, social science, etc. This article presents
the meaning, scope, and application of data science and information science in some fields,
as well as differences, and the relationship between data science and information science.
คำ�สำ�คัญ: 		 สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการข้อมูล
Keywords: Information science, Data science

บทนำ�

ความนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลให้เกิดข้อมูลปริมาณมากและอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสารจำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายนี้ประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำ�วันและการดำ�เนินงาน วิทยาการข้อมูลหรือ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และสารสนเทศศาสตร์ (Information science) จึงเป็นศาสตร์ที่ถูกนำ�มาใช้
อย่างเหมาะสมในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบัน เพราะวิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการศึกษาการค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่
ในข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งถูกกล่าวถึงมากขึ้นและนำ�ไปประยุกต์ในหลายสาขา เช่น แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น ส่วนสารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการสารสนเทศตามวงจรสารสนเทศเพือ่ สร้างสารสนเทศเป็นความรูท้ พี่ ร้อมใช้งาน นอกจากองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาเฉพาะ
แล้ว ตลาดแรงงานยังต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (Prapaporn Kullimratchai, 2018) เพื่อให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงและการผลิตบัณฑิตทีต่ รงตามความต้องการของตลาดงาน สถาบันทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (Library and Information Science: LIS Schools) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศเพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ ควรนำ�ศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลมาบูรณาการในหลักสูตรและการเรียนการสอน (Wang,
2018) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน บทความนี้นำ�เสนอความหมาย ขอบเขตรายวิชา และ
การประยุกต์ความรู้ของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเหมือน ความแตกต่าง และ
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ความเกีย่ วข้องกันของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจความรูพ้ นื้ ฐานในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของ
สาขาสารสนเทศศาสตร์และรายวิชาด้านวิทยาการข้อมูลในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

วิทยาการข้อมูล (Data science)

ความหมายของวิทยาการข้อมูล
วิทยาการข้อมูลมีวิวัฒนาการมากจากสถิติศาสตร์ จอห์น ตูกีย์ (John Tukey) นักสถิติศาสตร์ได้กล่าวถึงศาสตร์
แห่งการวิเคราะห์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่กล่าวถึงวิทยาการข้อมูลไว้ใน ค.ศ. 1962 ดังนี้
“นานแล้วทีฉ่ นั คิดว่าฉันเป็นนักสถิตทิ สี่ นใจการอนุมาน แต่เมือ่ ได้พจิ ารณาถึงวิวฒ
ั นาการสถิตทิ างคณิตศาสตร์ ฉันกลับ
รู้สึกว่าความสนใจที่แท้จริงของฉัน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล...การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ (For a long
time I thought I was a statistician, interested in inferences from the particular to the general.
But as I have watched mathematical statistics evolve, I have … come to feel that my central
interest is in data analysis… data analysis is intrinsically an empirical science.)” (Tukey, 1962; as
cited in Priestley & Mcgrath, 2019, p. 98)
การบรรยายหัวข้อด้านวิทยาการข้อมูลเกิดขึน้ ครัง้ แรกจากการบรรยายของอาจารย์ดา้ นสถิตศิ าสตร์เช่นกัน คือ เจฟฟ์ ซี
วู (Jeff C. Wu) แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้บรรยายและกล่าวถึงวิทยาการข้อมูลใน ค.ศ. 1997 (Wu, 1998; as cited
in Yan & Davis, 2019, p.99) ส่วนวารสารด้านวิทยาการข้อมูลเริ่มมีใน ค.ศ. 2002 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สภาวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Committee on Data for Science and Technology,  The International
Council for Science) ได้จัดพิมพ์วารสารชื่อ Data Science Journal และใน ค.ศ. 2003 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
(Columbia University) ได้จัดพิมพ์วารสารชื่อ The Journal of Data Science (Yan & Davis, 2019)
ปัจจุบันความหมายของวิทยาการข้อมูลมีขอบเขตกว้างขึ้น มีผู้นิยามไว้หลายความหมายสรุปได้ ดังนี้
วิทยาการข้อมูลหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการตาม
วงจรข้อมูล ได้แก่ การค้นหา การรวบรวม การตรวจสอบ การจัดการ/การแปลง การนำ�เสนอ และการสงวนรักษาข้อมูล
โดยบูรณการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และธุรกิจอัจฉริยะ และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้
ของเครื่อง และอัลกอรึทึม เพื่อสกัดความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ค้นพบข้อมูล และพยากรณ์หรือคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อใช้ประโยชน์ในองค์กรและการตัดสินใจ
วิทยาการข้อมูลแตกต่างจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ (Business analytic) ในประเด็นทีก่ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ธุรกิจมุ่งการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร ส่วนวิทยาการข้อมูลใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความหมาย
จากข้อมูล (Data Science Association, 2019) ครอบคลุมเรื่อง อัลกอรึทึม การเรียนรู้ของเครื่อง การทำ�เหมืองข้อมูล
และการใช้ประโยชน์จากการค้นพบข้อมูล การรวบรวม การจัดการ การดูแล และการสงวนรักษาข้อมูล และนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Berman et al., 2018) ความหมายนี้สอดคล้องกับการค้นพบว่า สิ่งพิมพ์ด้านวิทยาการข้อมูล
ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 95) เกีย่ วข้องกับสถิติ การทำ�เหมืองข้อมูล การเรียนรูข้ องเครือ่ ง (Machine learning) และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (Cao, 2017) นอกจากนีย้ งั มีแนวคิดทีก่ ล่าวถึงความเป็นสหสาขาวิชาของวิทยาการข้อมูล ได้แก่ วิทยาการข้อมูล
เป็นสหสาขาวิชาที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ และ
ความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชาต่าง ๆ (Arnon Sakvit, 2018; Cao, 2017)
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ขอบเขตรายวิชาด้านวิทยาการข้อมูล
จากการสำ�รวจหลักสูตรด้านวิทยาการข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า วิชาทีม่ หาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิทยาการข้อมูลเป็นวิชาที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ด้านสถิติและฐานข้อมูลมี วิชาหลัก ได้แก่
วิชาการทำ�เหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และการนำ�เสนอข้อมูลด้วยภาพ ส่วนวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอน ได้แก่ ความน่าจะ
เป็นและสถิติ (Statistics and probability) การเขียนโปรแกรม (Programming) คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete
Mathematics) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม (Data Structures and Algorithms) และฐานข้อมูล (Database)
ในประเทศอังกฤษรายวิชาพื้นฐานที่เปิดสอน ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล (DSC101 Introduction to
Data science) ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณค่าของข้อมูลเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน แนวคิดและองค์ประกอบหลักของวิทยาการข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือ
ทางวิทยากรข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ ส่วนรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนตามวงจรข้อมูล ได้แก่ วิชาการ
วิเคราะห์และนำ�เสนอข้อมูล (DSC 201 Data Analysis and Visualization) (University of Massachusetts,
2019)
วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการค้นพบคุณค่าในข้อมูลเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอนจึงอาจ
ต้องสอนรายวิชาด้านการบริหารและการจัดการควบคู่ไปด้วย โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้สอนด้านบริหารธุรกิจเพื่อสอน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะการจัดการข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะภาวะผู้น� 
ำ ทักษะการสื่อสาร ความรู้ทางธุรกิจ
และการจัดการโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์การโครงการบริหารข้อมูลตามสถานการณ์จริง รวมถึงควร
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาลในการใช้ข้อมูล โครงการ และทรัพยากรที่มีอยู่จริงในการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูล (Song & Zhu, 2016)
ในประเทศไทยจากการสำ�รวจหลักสูตรด้านวิทยาการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทพบว่า รายวิชาหลักทีเ่ ปิดสอน ได้แก่ วิชาพืน้ ฐานด้านวิทยาการข้อมูล การทำ�เหมืองข้อมูล วิชาการเรียนรูข้ องเครือ่ ง
และวิชาการแสดงข้อมูลด้วยภาพ การเปิดสอนรายวิชาที่บูรณการกับสาขาบริหารธุรกิจใช้ชื่อวิชาที่แตกต่างกันไป ได้แก่
ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence: BA&I) (NIDA, 2017) อัจฉริยะทางธุรกิจ
เบื้องต้น (Introduction to Business Intelligence) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics)
วิทยาการข้อมูลสำ�หรับธุรกิจ (Data Science for Business) การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ (Usness
Strategic and Performance Management) (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
Faculty of Information Technology, n.d.) และธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) (Dhurakij Pundit
University, n.d.)
การเรียนการสอนวิทยาการข้อมูลไม่ได้มจี �ำ กัดเฉพาะผูเ้ รียนในสาขาวิทยาการข้อมูล แต่เป็นองค์ความรูท้ จี่ �ำ เป็นสำ�หรับทุก
สาขาวิชา มีการเปิดสอนรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้กบั บุคคลทัว่ ไป ได้แก่ วิชาการหาโอกาสทาง
ธุรกิจจากอภิมหาข้อมูล (Sensing Opportunity from Big Data) วิชาการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
สอนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://space.cbs.chula.ac.th) วิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Introduction to Data Analytics and Big Data)
วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้แรพิด ไมเนอร์ (Practical Data Analytics Using Rapid Minor) สอนโดย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://mooc.chula.ac.th) วิชาความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับบิก๊ ดาต้า (Big Data
Concept) สอนโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)
วิชาโปรแกรมไพทอนสำ�หรับวิทยาการข้อมูล (Python Programming for Data Science) วิชาการเขียนโปรแกรม
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R สำ�หรับวิทยาการข้อมูล (R Programming for Data Science) และวิชาคณิตศาสตร์สำ�หรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Mathematics for Data Science) สอนโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://thaimooc.org)
การเปิดสอนเป็นรายวิชา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาวิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้นในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เนื้อหาที่สอน ได้แก่ แหล่งข้อมูล (Data Source) การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงโซเชียล (Social Network Analysis)
เช่น การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าผ่านทางความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก โดยการวิเคราะห์คำ�ที่ใช้ในการ
แสดงความคิดเห็น การกดถูกใจ หรือการกดไอคอนแสดงความรู้สึก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
การนำ�เสนอข้อมูลด้วยภาพ และวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (Data journalism) (Thanisara Ruangdej, 2017)
การประยุกต์วิทยาการข้อมูล
จากแนวคิดความเป็นสหสาขาวิชา วิทยาการข้อมูลจึงถูกนำ�ไปประยุกต์ในหลายสาขาวิชาและอาชีพ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก
อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมบริการ งานนิเทศศาสตร์ งานด้านการเมือง และการพัฒนาเมือง ซึ่ง
ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์ (Asama Kulvanitchaiyanunt, 2018) อธิบายและยกตัวอย่าง ดังนี้
1. ธุรกิจค้าปลีก การประยุกต์วิทยาการข้อมูลในธุรกิจค้าปลีกนิยมใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของ
ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบออนไลน์ เพื่อหาคุณค่าของข้อมูลในเชิงลึก (Insight) และนำ�เสนอสินค้า
หรือโปรโมชัน่ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายเพือ่ การทำ�การตลาดส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประวัติ
การค้นหาสินค้าและประวัติการสั่งซื้อสินค้า เช่น อเมซอนมีระบบแนะนำ�สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อคู่กัน เมื่อลูกค้าคลิกดูหนังสือชื่อ
“Data Analytics” ระบบจะแนะนำ�หนังสือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือลูกค้ารายอื่น ๆ มักสั่งซื้อคู่กัน (Recommendation
system) เป็นต้น เพื่อเสนอขายสินค้าที่ลูกค้ามีโอกาสจะซื้อเพิ่ม นำ�ไปสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น หรือวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ
ช่วงเวลา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสินค้าในช่วงเกิดพายุ เป็นต้น เพื่อค้นพบว่าสินค้าใดขายดีที่สุด ช่วยให้ร้านค้า
สามารถวางแผนจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
นอกจากนี้ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค เช่น ท็อปซุเปอร์มาร์เก็ต มีการวิเคราะห์ประเภทสินค้า
ที่ลูกค้าแต่ละรายซื้อบ่อย จึงนำ�เสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละราย โดยการมอบคูปองส่วนลดสินค้า
ประเภทต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อร้านค้า เพื่อนำ�เสนอร้านค้ายอดนิยม
เช่น เว็บไซต์ลาซาด้า เป็นต้น
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ภาพประกอบ 1 ระบบแนะนำ�สินค้าของเอมาซอน (Amazon, 2019)
2. อุตสาหกรรมการผลิต การประยุกต์วิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรมการผลิตนิยมใช้ข้อมูลจากเครื่องจักรกลที่ติด
เซ็นเซอร์เพือ่ รับส่งและประมวลผลข้อมูลการผลิต โดยนำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงขัน้ ตอน/กระบวนการการผลิต
ให้ประหยัดเวลาและงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการสำ�รวจ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่เดิมนักออกแบบจะสำ�รวจหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้ ซึ่งทำ�ให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยอาจมี
ความลำ�เอียงหรืออคติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผูใ้ ช้จาก Activity log และการสร้างโมเดล
ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกจากความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อทำ�ความเข้าใจผู้ใช้ ช่วยให้ทราบความต้องการที่แท้จริง
สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ธุรกิจดูแลสุขภาพ การประยุกต์วทิ ยาการข้อมูลโดยการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทัง้ ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ าร
รักษา เพือ่ การติดตามและพยากรณ์อาการของผูป้ ว่ ย ซึง่ เชือ่ มโยงกับข้อมูลวิธกี ารรักษาและระบบประกันสุขภาพ ฐานข้อมูลยา
ข้อมูลพฤติกรรมผูป้ ว่ ยสามารถนำ�มาพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรค เช่น การพักผ่อน การออกกำ�ลังกาย การซือ้ สินค้า เป็นต้น
การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทุกแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ตู้คีออส เป็นต้น หรือการเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลผู้ป่วยมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา การแบ่งปันข้อมูลคนไข้ระหว่างโรงพยาบาล และการเก็บ
ประวัติยาเพื่อทำ�นายการเกิดโรค เช่น หน้าร้อนมีความต้องการยารักษาโรคท้องร่วงจำ�นวนมาก จึงสั่งยามาเพิ่มเพื่อเตรียมการ
4. อุตสาหกรรมบริการ วิทยาการข้อมูลได้นำ�มาใช้กับการให้บริการในอุตสาหกรรมบริการเกือบทุกประเภท ได้แก่
ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลจำ�นวนมาก ประกอบด้วยข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลบริการ ข้อมูลผู้โดยสาร การ
ประมวลผลและให้บริการข้อมูลจึงต้องอาศัยระบบทีส่ ามารถเชือ่ มโยงได้จากทุกแพลตฟอร์มหรือทุกช่องทางบริการ อาจเริม่ จาก
การให้บริการข้อมูลการเดินทางแก่ผู้โดยสาร การจองตั๋วเครื่องบิน สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต้องสามารถเชื่อมโยงและให้บริการ
ได้ทั้ง ณ เคาน์เตอร์บริการ ระบบสมาชิกบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และตู้คีออส	 นอกจากนีอ้ ตุ สาหกรรมบริการโทรคมนาคม
และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ มีโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ แบ่งกลุม่ ผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคม เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือของลูกค้า และเพื่อปรับปรุงการให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยศึกษากับประชากรลูกค้าเอไอเอส 40 ล้านราย
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รวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อ การเดินทาง ตำ�แหน่งของอุปกรณ์ ความสนใจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ส่วนด้านงานวิจัยมีการศึกษาแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มผลการศึกษาพบว่าการแบ่งกลุ่มนักเที่ยวจีนแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง และนักท่องเทีย่ วทีท่ อ่ งเทีย่ วโดยบริษทั นำ�เทีย่ ว โดยแต่ละกลุม่ ยังสามารถแบ่งเป็นกลุม่ ย่อยได้ตามลักษณะและจังหวัด
ที่ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มวิถีชีวิตและแสงสียามค่ำ�คืนเมืองกรุง กลุ่มประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ และผจญภัยภูเก็ต และกลุ่มนิเวศ
ในเมืองหลวงและแสงสีชลบุรี เป็นต้น เมื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วจึงนำ�มาวิเคราะห์เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น
กลุ่มวิถีชีวิตและแสงสียามค่ำ�คืนเมืองกรุงที่ท่องเที่ยวด้วยตนเองเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยอายุสูงที่สุด จำ�นวนวันที่พักและค่าใช้
จ่ายน้อยที่สุด จึงควรกำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มจำ�นวนวันท่องเที่ยวและมีการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึ้น (Sanpet Bhummarin & Arnon Sakworavith, 2017)
ด้านธุรกิจธนาคาร มีการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ของลูกค้าในการพิจารณาสินเชือ่ โดยจัดกลุ่มลูกค้าและพิจารณาความเป็น
ไปได้ในการชำ�ระหนี้จากข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายได้ อาชีพ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น อุตสาหกรรมบริการหลายรายที่ให้บริการผ่าน
เว็บไซต์และเครือข่ายสังคม ทดลองให้ผู้ใช้เห็นการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์หลาย ๆ รูปแบบเพื่อวิเคราะห์ว่ารูปแบบใดเป็นที่
สนใจมากกว่า โดยพิจารณาจากรูปแบบที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เฟซบุ๊กวิเคราะห์ข้อมูลการกดไลค์เพจเชิงพาณิชย์ (Sponsors)
พบว่าหากผูใ้ ช้เห็นว่าเพจนัน้ มีเพือ่ น (Friends) ของตนเองกดไลค์จะส่งผลให้ผใู้ ช้กดไลค์ตาม จึงออกแบบรูปแบบการแสดงผล
ให้เห็นว่าเพจสปอนเซอร์มีเพื่อนคนใดกดไลค์บ้าง
5. งานนิเทศศาสตร์ นำ�ไปประยุกต์แบ่งได้ 4 กรณี ได้แก่
		 5.1 ความนิยมละครทีวี บริษัทโซเชียลอาย จำ�กัด ได้เขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
(เฟซบุก๊ อินสตราแกรม และทวิตเตอร์) ทีก่ ล่าวถึงละครบุพเพสันนิวาสมาวิเคราะห์เพือ่ หาข้อมูลความนิยม ข้อมูลทีเ่ ก็บและนำ�มา
วิเคราะห์ ได้แก่ ยอด Message รวมทัง้ หมด ยอด Engagement ยอด Account ทีม่ กี ารพูดถึง ค่าเฉลีย่ Message ต่อวัน
และค่าเฉลี่ย Engagement ต่อวัน (Lalita Thongyam, 2018)
		 5.2 การสื่อสารข้อมูลเชิงลึกหรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (Data journalism) เป็นการทำ�ข่าวหรือการเล่าเรื่อง
จากการตีความหมายของข้อมูล แต่เดิมการทำ�ข่าวหรือการเล่าเรือ่ งเริม่ จากการกำ�หนดประเด็นข่าวทีส่ นใจ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข่าว เช่น การสัมภาษณ์บุคคล การค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น และนำ�มาเขียนข่าวหรือเล่าเรื่อง การใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลกับงานข่าวหรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลทำ�ได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การมีข้อมูลดิบและนำ�มาวิเคราะห์เพื่อหาความ
หมายหรือประเด็นที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลมาทำ�ข่าวหรือเล่าเรื่อง เช่น กรณีปานามาเปเปอร์ นักข่าวได้รับข้อมูลการเปิดเผยรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นบริษัทนอกอนาเขต (Offshore company) ซึ่งมีรายชื่อเชื้อพระวงศ์ นักการเมือง ดารา นักฟุตบอล และบุคคล
ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เป็นต้น นักข่าวจึงนำ�ข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อบริษัท จำ�นวนหุ้น และอื่น ๆ มา
วิเคราะห์เพื่อนำ�เสนอให้สังคมได้รับทราบ 2) การกำ�หนดประเด็นข่าวที่ต้องการและหาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรายงานสนับสนุน
เรื่อง เช่น ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร ต้องวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลค่าระดับความ
อันตรายของฝุ่นจำ�แนกตามพื้นที่ซึ่งอาจได้จากกรมควบคุมมลพิษ ผนวกกับข้อมูลนโยบายของรัฐและกระทรวงสาธารณะสุข
ในการกำ�หนดแนวทางป้องกัน เป็นต้น
		 5.3 การวิเคราะห์ข่าวลือ งานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสาขานิเทศศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจจับข่าวลือบนทวิตเตอร์ โดยวิเคราะห์ถึงประเภทของข่าวและต้นกำ�เนิดของแหล่งข่าวที่เป็น
ข่าวลือ ซึ่งพบว่าต้นกำ�เนิดของข่าวลือมาจากบัญชีผู้ใช้ประเภทบุคคลทั่วไป แต่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเมื่อมีการแชร์
ผ่านบัญชีของบุคคลสาธารณะหรือผู้มีอิทธิพลในสังคม (Pijitra Tsukamoto, 2017)
		 5.4 การสือ่ สารการตลาด พบงานวิจยั เรือ่ งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการทําคอนเทนต์มาร์เก็ตติง้ เพือ่
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งานสือ่ สารการตลาดสือ่ ดิจทิ ลั ของ บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน) โดยการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้สอื่ ดิจทิ ลั ของ อสมท.ผ่าน
การเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Analytics และ Facebook Insights เพื่อกำ�หนดเนื้อหาดิจิทัลให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้พบว่าผู้รับชมมีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงเวลาที่ออนไลน์เพจส่วนใหญ่
คือ เวลา 06.00 น. คอนเทนต์ทผี่ บู้ ริโภคจดจำ�มากทีส่ ดุ คือ ข่าวและสาระความรู้ และผูบ้ ริโภคให้ความสนใจคอนเทนต์ทมี่ กี าร
ใช้ภาษาในประโยคแรกได้น่าสนใจ รวมทั้งใช้คำ�ที่สื่ออารมณ์ตามความต้องการของมนุษย์ (Chanikan Kanchanasalee,
2018)
6. งานด้านการเมือง วิทยาการข้อมูลนำ�มาประยุกต์กับการเมืองได้ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลฐานเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง การออกแบบเนื้อหาและวิธีการหาเสียงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กรณีของโดนัล ทรัมพ์ ที่ว่าจ้างบริษัท
เคมบริด อนาไลติกา (Cambridge Analytica) วิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของตนและพบว่ามีรัฐใดบ้างที่ยังขาดฐานเสียง
และขาดฐานเสียงของบุคคลกลุ่มใด เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงออกแบบเนื้อหาและนโยบายที่จะไปปราศรัยให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการรายงานผลการเลือกตั้งแบบทันท่วงที
เป็นต้น
7. การพัฒนาเมือง วิทยาการข้อมูลประยุกต์ได้กบั การพัฒนาเมืองโดยเชือ่ มโยงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าด้วยกัน เช่น ภูเก็ต
สมาร์ท ซิตี้ (Phuket Smart City) ได้เชื่อมโยงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การพยากรณ์อากาศ การจัดการขยะ
ความปลอดภัยโดยติดตั้ง CCTV เป็นต้น ซึ่งต้องบูรณการกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำ�หรับทุกสิ่ง (IOT)

สารสนเทศศาสตร์

ความหมายของสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ (Information Science) ในมุมมองด้านการบริการสารสนเทศมีพฒ
ั นาการจากบรรณารักษศาสตร์
ศึกษาเกีย่ วกับการจัดการสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดระบบความรูใ้ นหนังสือ มีการพัฒนาระบบการจัดหมวดหมู่
เช่น ระบบทศนิยมแบบดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นต้น การจัดระบบวัสดุไม่ตีพิมพ์เรียกว่าการจัดการเอกสาร
(Documentalism) ต่อมามีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงเกิดการศึกษาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Rubin,
2016, pp. 357-258) สารสนเทศศาสตร์อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ศาสตร์ อย่างไรก็ตามอาจเรียก
ได้ว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์เป็นต้นกำ�เนิดของสารสนเทศศาสตร์และมีขอบเขตที่กว้าง สารสนเทศศาสตร์เป็นสหสาขาวิชาที่มี
ความเกีย่ วข้องกับศาสตร์ในหลายสาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จดหมายเหตุ การพาณิชย์ การสือ่ สาร กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์วิทยา การจัดการ คณิตศาสตร์ ปรัชญา นโยบายสาธารณะ และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ เป็นสหวิทยาการมีความสัมพันธ์และเกีย่ วข้องกับศาสตร์อนื่ จึงมีผกู้ �ำ หนดความหมายไว้แตกต่างกัน
ตามมุมมอง วัตถุประสงค์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สารสนเทศศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศตามวงจรสารสนเทศ ได้แก่ การรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การสร้างสารสนเทศใหม่
การวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การจัดเก็บ การค้นคืน การใช้สารสนเทศโดยการตีความ การสกัด การ
เปลี่ยนรูป/การปรับแต่ง การเผยแพร่ และการสงวนรักษาสารสนเทศ
ขอบเขตของวิชาด้านสารสนเทศศาสตร์
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการเรียนการสอนสาขาสารสนเทศศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก โดยใช้ชื่อสาขาวิชาที่แตกต่างกันไป ได้แก่ สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ และสารสนเทศศึกษา โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนจำ�แนกตามขอบเขตของรายวิชาด้านสารสนเทศศาสตร์
10 หมวดหมู่ (Zins, 2007) ดังนี้
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1. วิชาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (Foundation) ได้แก่ ทฤษฎีสารสนเทศ การวิจัย การศึกษา ประวัติ
ความเป็นมาของสารสนเทศศาสตร์ ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ วิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
2. วิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ (Resources) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิชาการทำ�รายการทรัพยากรสารสนเทศ
3. ผู้ทำ�งานด้านความรู้หรือนักสารสนเทศ (Knowledge Workers) ได้แก่ นักจัดการความรู้ นักเอก
สารสนเทศ บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ
4. การวิเคราะห์สารสนเทศในทุกรูปแบบ (Contents) การจัดหมวดหมู่เนื้อหา หัวเรื่อง ดัชนี ตัวอย่าง
วิชาคือ วิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ วิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
5. วิชาด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (Application) การเขียนโปรแกรม ตัวอย่าง ได้แก่ วิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาภาษาไพทอน
6. การปฏิบัติงานและกระบวนการ (Operation & Processes) ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การผลิต การประมวลผล การเผยแพร่ การตีพิมพ์ การจัดเก็บและการค้นคืน ตัวอย่าง
วิชาคือ วิชาการบริการสารสนเทศ วิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ วิชาการจัดการความรู้
7. เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง (Technologies) เช่น ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ ระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการจัดการฐานข้อมูล วิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ วิชาเทคนโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
8. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Environments) ได้แก่ นโยบายสารสนเทศ ความสามารถในการเข้าถึง
สารสนเทศ ความเหลื่อมล้ำ�ทางสารสนเทศ จริยธรรมสารสนเทศ วัฒนธรรมสารสนเทศ กฎหมาย ตัวอย่างวิชาคือ วิชาสังคม
สารสนเทศและความรู้ วิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์ในบริบทของสังคม
9. องค์กรสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (Organizations) เช่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องสมุด หอ
จดหมายเหตุ บริษัทสารสนเทศ ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ
10. ผู้ใช้สารสนเทศ (Users) พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การให้การ
ศึกษาผู้ใช้ การศึกษาผู้ใช้ ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการศึกษาผู้ใช้ วิชาพฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
สารสนเทศศาสตร์และความเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น
สารสนเทศศาสตร์เป็นสหวิทยากร (Interdisplinary) เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ (Bawden & Robinson, 2012;
Malee Lamsakul, 2014; Saracevic, 2009, pp. 37-38) ดังนี้
1. บรรณารักษศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ การจัดทำ�รายการสารสนเทศ เช่น การจัดหมวดหมู่
หนังสือ เมทาดาทา เป็นต้น เว็บไซต์ การใช้และการสงวนรักษาสารสนเทศทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบอื่น ๆ
2. คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศ
3. การสื่อสาร ศึกษาเกี่ยวกับการนำ�ส่งสารสนเทศ การแบ่งปันสารสนเทศ
4. ภาษาศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การกำ�หนดคำ�ค้น เป็นการศึกษาว่าสารสนเทศมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร และกำ�หนดคำ�ที่ใช้แทนเนื้อหาของสารสนเทศนั้นเพื่อใช้เป็นคำ�ค้น ซึ่งสามารถกำ�หนดคำ�ได้หลายประเภท เช่น
หัวเรื่องซึ่งเป็นคำ�ควบคุมที่มีคู่มือระบุให้ใช้เป็นมาตรฐาน หรือการกำ�หนดคำ�สำ�คัญ ซึ่งเป็นคำ�ที่ปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของ
สารสนเทศ เช่น ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ เป็นต้น
5. คณิตศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
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ฐานข้อมูล
6. การบริหาร ศึกษาเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การประกันคุณภาพ และการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
7. จิตวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการ พฤติกรรมผู้ใช้ การศึกษาผู้ใช้และการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ การใช้บริการ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ใช้จำ�เป็นต้องมีทักษะการใช้สารสนเทศ ผู้ให้บริการจึงมีหน้าที่สอนการใช้สารสนเทศให้กับ
ผู้ใช้ เช่น การสืบค้นสารสนเทศ การจัดการผลการสืบค้น การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น
8. กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม พระราชบัญญัตสิ ภาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนีค้ วามรูด้ า้ นการรวบรวมสารสนเทศสามารถนำ�ไปประยุกต์กบั งานพิพธิ ภัณฑ์ จดหมายเหตุ การจัดการมรดก
และวัฒนธรรม และมีการประยุกต์ความรูด้ า้ นสารสนเทศกับวิชาชีพต่าง ๆ ก่อให้เกิดนักสารสนเทศเฉพาะสาขา เช่น สารสนเทศ
ทางกฎหมาย สารสนเทศทางการแพทย์ สารสนเทศสุขภาพ เป็นต้น (Bawden & Robinson, 2012)

การเปรียบเทียบวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์

วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์ มีความเหมือน ความแตกต่างและความเกี่ยวข้อง ในประเด็นด้านพันธกิจ
วิชาชีพ องค์ความรู้และขอบเขตการวิจัย และผลิตภัณฑ์ ดังตาราง 1 (Cervone, 2016; Data Science Association,
2019; Marchionini, 2016; Stanton, 2012; University of Florida, n.d.; Wang, 2018)
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และความเกี่ยวข้องของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์
ประเด็น
พันธกิจ
องค์ความรู้และ
ขอบเขตการวิจัย

วิทยาการข้อมูล
แปลงข้อมูลดิบ ข้อมูลที่สลับซับซ้อนไปเป็นความรู้ที่
สามารถนำ�ไปใช้ได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- สร้างระบบและอัลกอริทึมในการสกัดความรู้
- หารูปแบบ สร้างความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึก และ
พยากรณ์จากข้อมูลที่หลากหลาย

สารสนเทศศาสตร์
จัดระบบสารสนเทศและจัดเก็บ
ความรู้เพื่อให้เข้าถึงได้
-การค้นคืนสารสนเทศ
-ผลการค้นที่ตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ
-พฤติกรรมสารสนเทศ
-สภาพแวดล้อมสารสนเทศ
-การจัดการความรู้
-บรรณมิติ
-แนวโน้มการทำ�วิจัยให้ความสนใจ
กับประเด็นโซเชียลมีเดียและข้อมูล
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ประเด็น
วิชาชีพ

วิทยาการข้อมูล
ตำ�แหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
หน้าที่:
-ทำ�งานกับระบบและโปรแกรมเพื่อเก็บรวบรวมประมวล
ผลและจัดเก็บข้อมูล
-สร้างความหมายจากข้อมูลดิบ มองหาแนวโน้ม

ผลิตภัณฑ์
(ผลงานที่ได้)

ความรู้และทักษะที่ต้องการ:
- การเรียนรู้ของเครื่อง อัลกอริทึม การสร้างโมเดล
สถิติ การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ และมุมมองด้านการ
บริหารธุรกิจ ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากับการดำ�เนินงานทางธุรกิจ
- มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของ
องค์กรและสามารถประยุกต์ข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา
และการดำ�เนินงานขององค์กรได้
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product) ได้แก่ องค์ความรู้
สถิติปัญญา ภูมิปัญญา และการตัดสินใจ

สารสนเทศศาสตร์
ตำ�แหน่ง: นักสารสนเทศ
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ
หน้าที่: รวบรวม จัดระบบ ตีความ
จัดเก็บ ค้นคืน เผยแพร่ แปลง
และใช้สารสนเทศ
ความรู้และทักษะที่ต้องการ:
ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้
การจัดระบบสารสนเทศ

สารสนเทศหรือข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดระบบ
แล้ว

อาจกล่าวได้ว่าวิทยาการข้อมูลเป็นสาขาย่อยของสารสนเทศศาสตร์ เพราะวิทยาการข้อมูลมุ่งศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data analytics) ตามวงจรของข้อมูล ได้แก่ การค้นหา การรวบรวม การตรวจสอบ การจัดการ การแปลง การนำ�
เสนอ และการสงวนรักษาข้อมูล โดยประยุกต์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อแก้ปัญหาในสาขาต่าง ๆ
ส่วนสารสนเทศศาสตร์มงุ่ ศึกษาการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศตามวงจรข้อมูล (Data lifecycle) (Marchionini, 2016)
ประกอบด้วย การได้มา การบำ�รุงรักษา การประมวลผล การวิเคราะห์ และการสื่อสารข้อมูล
ประเด็นที่วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์เหมือนกันคือความเป็นสหสาขาวิชา ทั้ง 2 สาขาวิชาล้วนถูกนำ�ไป
ประยุกต์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การบริหารธุรกิจมีสาขาสารสนเทศธุรกิจ ธุรกิจอัจฉริยะ และการตลาดออนไลน์ แพทยศาสตร์
มีสาขาสารสนเทศทางการแพทย์ สารสนเทศสุขภาพ การรู้สารสนเทศทางการแพทย์ นอกจากนี้ทั้ง 2 สาขาวิชามีพันธกิจ
เดียวกันคือจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์ โดยให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พิจารณาได้จากประเด็นวิจัยที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงหากข้อมูล
และสารสนเทศมีปริมาณมากทัง้ วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์ลว้ นต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือ
ในการจัดการและประมวลผล
	 ด้านความแตกต่างของสารสนเทศศาสตร์และวิทยาการข้อมูล แตกต่างกันทีจ่ ดุ เน้น สารสนเทศศาสตร์เน้นการจัดการ
สารสนเทศตามวงจรสารสนเทศซึง่ เป็นข้อมูลทีผ่ า่ นการประมวลผลแล้ว ส่วนวิทยาการข้อมูลเน้นการจัดการข้อมูลข้อมูลดิบตาม
วงจรข้อมูล ต้องอาศัยสถิติทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงมาช่วยในการจัดการและทำ�นายผลข้อมูล
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จากความเป็นสหวิชาการของทัง้ วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์และความนิยมนำ�วิทยาการข้อมูลมาประยุกต์ใน
หลายสาขา สถาบันการศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ควรบูรณการเนือ้ หาด้านวิทยาการข้อมูลในการเรียน
การสอนของหลักสูตร จากการสำ�รวจเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูลในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์พบว่า โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์ในอเมริกาเหนือทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทและได้รบั การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจากสมาคมห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (American Library Association: ALA) มีการเรียนการสอนในหลาย
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล ได้แก่ วิทยาการข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทำ�เหมืองข้อมูล การทำ�
โมเดลข้อมูล การจัดการข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การแสดงผลสารสนเทศด้วยภาพ และการสงวนรักษาทางดิจิทัล แต่เนื้อหา
ยังไม่เจาะลึกเพียงพอที่จะผลิตให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูลได้ (Kim, 2016) นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบัน
สารสนเทศศาสตร์ในกลุม่ สมาชิกไอสคูล (iSchool) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.9) มีการสอนเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาการข้อมูล
โดยเนื้อหาที่สอนมากที่สุด คือ การอนุรักษ์ข้อมูล (Data curation) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบำ�รุงรักษา การสงวนรักษา
และการเพิม่ คุณค่าของข้อมูลดิจทิ ลั ส่วนเนือ้ หาด้านข้อมูลขนาดใหญ่สว่ นใหญ่เปิดสอนในสถาบันสารสนเทศศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา การบูรณาการเนื้อหาด้านข้อมูลในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ช่วยตอบสนองการผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบ
อาชีพใหม่โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิจัย (Data research scientist) บรรณารักษ์บริการข้อมูล
(Data service librarian) นักจัดการข้อมูลวิจัย (Research data management officer) และนักสงวนรักษาดิจิทัล
(Digital curation officer) (Ortiz-Repiso, Greenberg & Calzada-Prado, 2018)
สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยควรจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นและวิชาการนำ�เสนอข้อมูลด้วยภาพ เนื่องจากวิชาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
พืน้ ฐานด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ ามารถนำ�ไปต่อยอดในการเรียนวิชาด้านวิทยาการข้อมูลอืน่ ๆ ตามความสนใจ และช่วยให้ได้
ความรูพ้ นื้ ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ นำ�ไปประยุกต์กบั งานทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูใ้ ช้
บริการ ส่วนวิชาการประมวลผลข้อมูลด้วยภาพถือว่าเป็นหัวใจสำ�คัญของผูเ้ รียนด้านสารสนเทศศาสตร์ ช่วยให้ผเู้ รียนมีความรู้
ความเข้าใจในการเลือกใช้รปู แบบการนำ�เสนอข้อมูลได้สอดคล้องกับลักษะและประเภทของข้อมูล หรืออาจเปิดสอนเป็นรายวิชา
เฉพาะสำ�หรับวิชาชีพ เช่น มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย (Queensland University of Technology: QUT)
เปิดสอนวิชา FN619 การวิเคราะห์ข้อมูลสำ�หรับวิชาชีพสารสนเทศ (Data Analytics for Information Professionals)
เนื้อหาที่สอน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกขององค์กร การวิเคราะห์ทางภาษา ประเภทของข้อมูล
ในองค์กรสารสนเทศ และเทคนิคการวิเคราะห์และนำ�เสนอข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ควรสร้างความร่วมมือกับอาจารย์ในสาขาวิทยาการข้อมูลในการพัฒนารายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลสำ�หรับ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรูท้ เี่ กีย่ วข้องให้กบั นักวิชาชีพ โดยนอกจาก
ความรู้เบื้องต้นแล้วควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือในการสกัด การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการนำ�เสนอข้อมูลด้วย
ภาพ เช่น โปรแกรมแทบโบลว์ (Tableau) แรพพิดไมเนอร์ (RapidMiner) เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาและนักวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มที กั ษะทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและสามารถขยายขอบเขตการให้
บริการที่ไม่จ�ำ กัดเฉพาะบริการสารสนเทศแต่รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
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