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บทคัดย่อ
จากสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นใน
ปั จจุ บั น ประกอบกั บ ความเจริ ญก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ ผู ้บ ริ โภคสามารถรั บ รู ้ ถึ ง
ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ วมาก
ขึ้น นักการตลาดจึงต้องอาศัยระบบข้อมูลทางการตลาดที่
ทันสมัย และระบบการวิจยั ทางการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้สามารถทาการตัดสิ นใจและวางแผนทางการตลาด
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สารนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ มุ่ ง ศึ ก ษา
เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของ Business Intelligence ,
ขั้นตอนการใช้งานของ Business Intelligence , การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดส่ งอุปกรณ์ STB (Set Top Box)
ที่ส่งให้กบั ศูนย์บริ การลูกค้าทีโอทีและยอดเปิ ดใช้บริ การ
บริ ษทั จึ งต้องการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการขายและขยายโอกาสในการทางธุรกิ จ ดังนั้น
หลัง จากที่ ไ ด้ร วบรวมข้อ มู ล ต่ า ง ๆ แล้ว จึ ง ต้อ งมี ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปิ ด
ใช้บริ การ TOTiptv ให้มากยิง่ ขึ้น
จากผลการศึ ก ษาและการประเมิ น ผลความพึ ง
พอใจจากพนักงานระดับผูบ้ ริ หารจานวน 14 คน พบว่า
ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของโปรแกรม
Tableau อยูใ่ นระดับดี ส่ งผลให้การนาข้อมูลมาวิเคราะห์

การจัดส่ งอุปกรณ์ STB (Set Top Box) ที่ ส่งให้กบั
ศูนย์บริ การลูกค้าที โอที และยอดเปิ ดใช้บริ การได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล
ABSTRACT
In the present, many things are more
competition. Technologies are developed continually.
These affect to consumers who can get information and
transformations immediately. For this reason, a
marketing man has to use marketing and research
systems which are more modern and more effectively to
plan strategies precisely for their target groups.
This thematic was made to study about
composition and using of Business Intelligence, to
analyze logistics system for sending the Set Top Box
equipment to TOT service centers nationwide and to
boost sales volume. TOTiptv has to plan a marketing
strategy to increase sales volume and expand
opportunity in its business. Afterwards, the company
will analyze information that made research to increase
its service efficiency and circulation.
In conclusion, 14 executives in the company
evaluated efficiency of the Tableau system. It gets an
excellent score. The system can be used for
managements in business effectively.

1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
จากสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นใน
ปั จ จุ บัน ประกอบกับ ความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางด้า น
เทคโนโลยีต่าง ๆ ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้ ถึง
ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ วมาก
ขึ้น นักการตลาดจึงต้องอาศัยระบบข้อมูลทางการตลาดที่
ทันสมัย และระบบการวิจยั ทางการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้สามารถทาการตัดสิ นใจและวางแผนทางการตลาด
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมถึ งสามารถรั บมือกับการ
แข่งขันในตลาดได้
บริ ษทั มี เทเลวิชนั่ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจในการ
ให้ บ ริ การดู โ ทรทั ศ น์ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ นตของที โ อที (
TOTiptv ) กรณี ศึกษานี้ เป็ นข้อมูลในการจัดส่ งอุปกรณ์
STB (Set Top Box) ที่ส่งให้กบั ศูนย์บริ การลูกค้าทีโอที
และยอดเปิ ดใช้บริ การ บริ ษทั จึงต้องการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและขยายโอกาส
ในการทางธุรกิจ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ พัฒ นาระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ (Business
Intelligence Systems) เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจและ
การวิ เ คราะห์ ย อดขายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ
ผูบ้ ริ หารโดยใช้โปรแกรม Tableau
1.2.2 เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารในการใช้
งานโปรแกรม
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1.3.1 ทราบถึ ง วิ ธี การน าระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ
(Business intelligence Systems) ของโปรแกรม Tableau
มาใช้ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ พยากรณ์ ก ารขาย และ
สนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
1.3.2 ได้เครื่ องมื อและแนวทางใหม่ในการเข้าถึ งข้อมูล
เพื่ อ วิเ คราะห์ ย อดขายได้โ ดยง่ า ยทัน เวลาและสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลยอดขายได้ตามเป้ าประสงค์
1.3 3 มีระบบวิเคราะห์ยอดขายที่สามารถรอบรับความ
ซับซ้อนและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และแผนดาเนินการ
1.4.1 สามารถนาหลักการของระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จ
(Business Intelligence Systems) โดยใช้โปรแกรม
Tableau มาช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ย อดขาย โดยจะได้
เครื่ อ งมื อ สนับ สนุ น การวิเคราะห์ ยอดขายซึ่ ง สามารถดู
ข้อมูลและออกรายงานได้หลายรู ปแบบ ทั้งแผนภูมิ หรื อ
กราฟต่างๆ เช่น
1. ข้อมูลยอดการจัดส่ งอุปกรณ์รูปแผนที่ประเทศ
ไทยแยกตามจังหวัด
2. ข้อมูลยอดการจัดส่ งอุปกรณ์แยกตามภาคและ
ศูนย์บริ การ
3. ข้อมูลยอดจัดส่ งอุปกรณ์ แยกตามช่วงเวลา ปี
เดือน ไตรมาส สัปดาห์
4. ข้อมูลผูจ้ ดั ส่งให้กบั ศูนย์บริ การและค่าขนส่ง
5. ข้อมูลอุปกรณ์แยกตามรุ่ นว่าถูกส่ งไปที่ภูมิภาค
ไหนบ้าง
6. ข้ อ มู ล ยอดขาย แยกตามภู มิ ภ าค จั ง หวั ด
ศูนย์บริ การ ไตรมาส เดือน และการประมาณการยอดขาย
ปี 2015
7. ข้อมูลยอดสถานะผูใ้ ช้บริ การทั้งหมดแยกตาม
ภูมิภาคและศูนย์บริ การ
8. ข้อมูลจัดอันดับยอดแพคเกจที่ เปิ ดใช้บริ การ
ทั้งหมดแยกตามภูมิภาค
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ได้ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจทางการตลาด เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทาง
การตลาดให้กบั บริ ษทั และได้ตวั ชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพของ
แผนการตลาดที่ได้ทาไว้
1.5.2 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึ งข้อมูล และง่ ายต่อ
ความเข้าใจของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้งานที่เกี่ยวข้อง
1.5.3 ได้ฐ านข้อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยตัด สิ น ใจ เพื่ อ ช่ ว ยในการ
วิ เ คราะห์ แ ละตัด สิ น ใจของธุ ร กิ จ ในด้า นอื่ น ๆ โดย
สามารถนาไปต่อยอดได้

2. เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Business Intelligence (BI)

ธุรกิจอัจฉริ ยะ (Business Intelligence) คือ ระบบ
หรื อกลุ่ ม ซอฟต์ แ วร์ ที่ ถู ก พัฒ นาขึ้ นมาส าหรั บ เป็ น
เครื่ องมื อในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้เก็บรวบรวมไว้ใน
คลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อสนับสนุนการวางแผน
การตัดสิ นใจและการบริ หารงานของผูบ้ ริ ห ารผ่า นการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล อ อ น ไ ล น์ เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
(OnlineAnalyticalProcessing) ท าให้ อ งค์ก รสามารถ
คาดการณ์ พยากรณ์ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคได้อย่า ง
ถูก ต้อ ง แม่น ย า ส่ งผลให้ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
องค์กรเพิ่มสู งขึ้น ทาให้สามารถนาไปใช้วิเคราะห์และ
วางแผนการณ์ ต่ า งๆ ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ในด้ า นต่ า งๆ ได้
โดยสะดวก เช่น
1. วิเคราะห์ยอดขายของสิ นค้าแต่ละตัวว่าสิ นค้า
ไหนมียอดขายเป็ นอย่างไร เพื่อวางแผนการสัง่ ซื้อ
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการซื้ อสิ นค้าแต่
ละชนิด เพื่อวางแผนการจัดทาโปรโมชัน่
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ ต้ งั สาขาและ
ยอดการสั่ ง จองสิ นค้ า แต่ ล ะประเภท เพื่ อ วางแผน
การตลาด
4. วิเคราะห์ ประมาณการสั่งซื้ อสิ นค้าในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อวางแผนการผลิต
2.2 Data Warehouse
คลังข้อมูล (Data Warehouse) คื อ แหล่งรวม
ข้อมูลสาคัญที่ผบู ้ ริ หารให้ความสนใจเป็ นพิเศษเพื่อนามา
วิเคราะห์ สนับสนุ นการวางแผน การตัดสิ นใจและการ
บริ หารงาน ผลลัพธ์ ของคลัง ข้อมู ลจะถูกน าไปใช้กับ
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support System)
และระบบสารสนเทศส าหรั บผู ้ บ ริ หารระดั บ สู ง
(Executive Information System) ข้อมูลในคลังข้อมูลถูก
ดึงมาจากฐานข้อมูล (Database) ที่ได้เก็บรวบรวมรายการ
ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ หารได้ รายการที่เกิดขึ้นถูกประมวลผล
จากฐานข้ อ มู ล ซึ่ งเก็ บ รายการที่ เ ป็ นงานในระดั บ
ปฏิบตั ิการ (Operational Level) เช่น งานขายสิ นค้า งาน
จัดซื้ อสิ นค้า งานพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินของ ระบบซื้ อขาย
สิ นค้า งานเช่า-คืนหนังสื อ งานพิมพ์ใบเสร็ จค่าปรับ ใน

ระบบเช่า-คืนหนังสื อ เป็ นต้น รายการที่เกิดขึ้นในระดับ
ปฏิ บัติการจะเป็ นงานที่ เกิ ดขึ้ นซ้ าเหมื อนกันทุกรายการ
(Transaction) โดยจะเน้นงานที่แสดงในรายละเอียดเป็ น
หลัก แต่ ห ากผูบ้ ริ ห ารต้อ งการดู ร ายงานสรุ ป ที่ มี ก าร
เปรี ยบเทียบหรื อประเมินความเป็ นไปได้ของผลลัพธ์เพื่อ
วางแผนในอนาคต อาจทาได้ยากในการประมวลผลจาก
ระบบฐานข้อมูล เช่น การพิจารณายอดขายสิ นค้าของแต่
ละไตรมาสเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง 3 ปี
หรื อ การพิ จารณายอดขายสิ นค้าของพนักงานโดยแยก
ตามภูมิภาคเพื่อประเมินค่าคอมมิสชันที่จะต้องจ่ายในแต่
ละปี
2.3 SQL Server 2012 Database
พื้ น ฐานและโครงส้ ร าง SQL Server 2012
Database คาสัง่ และการใช้งานSQL Server 2012 จะมีสอง
ตัวเลือก คือที่อยูบ่ นพื้นฐานของ Computing Power และ
ที่ อ ยู่บ นพื้ น ฐานของผู ้ใ ช้ห รื อ อุ ป กรณ์ (Users หรื อ
Devices) (ดู ต ารางด้า นล่ า งส าหรั บ การเปรี ย บเที ย บ
ทางเลือกของ New Licensing ต่อ Edition)
ความยื ด หยุ่ น และนวัต กรรมCloud-optimized
licensing ให้สิทธิ์ single Virtual Machine (VM) หรื อให้
สิ ท ธิ์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ส าหรั บ Virtualization อย่ า งสู ง สุ ด
เช่นเดี ยวกับความยืดหยุ่นในการย้าย VMs ของคุณจาก
เซิ ร์ฟเวอร์ ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อไปยัง Hosters หรื อไปยัง
loud
Industry-leading TCO SQL Server 2012 จะมี
คุณสมบัติและความสามารถจาแนกเป็ นสามรุ่ นหลัก โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มสาหรั บในการใช้งานใน Mission
Critical และ Business Intelligence applications
SQL Server 2012 Editions สามรุ่ นหลักที่มี คือ
Enterprise, Business Intelligence, และ Standard
Enterprise สาหรับ mission critical applications
และ data warehousing
Business Intelligence (ใหม่) สาหรับขององค์กร
ระดั บ พรี เมี่ ยม และความสามารถใน self-service
Business Intelligence

Standard สาหรับข้อมูลพื้นฐาน (basic database),
การรายงาน, และการวิเคราะห์
Business Intelligence Edition จะรวม
ความสามารถทั้ง หมดของ Standard Edition และ
Enterprise จะรวมทั้งหมดของความสามารถทั้งหมดของ
Business Intelligence Edition
2.4 ทฤษฎีเกีย่ วกับโปรแกรม Tableau
ทาโบล์ว (Tableau) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ สามารถนา
ข้อ มู ล จ านวนมากที่ มี ห ลากหลายในองค์ก รมาท าการ
วิเคราะห์เพื่อเป็ น ข้อมูลเชิงธุรกิจช่วยให้ผบู ้ ริ หารมีขอ้ มูล
เชิงลึกเพิ่มความสามารถในการ ตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ วและ
ชาญฉลาด คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชดั คือ ผูใ้ ช้มี
เครื่ องมือที่ ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูลได้หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เป็ น รู ปแบบของ Online Processing เป็ นต้น
1. รู ปแบบการใช้ ง านที่ ง่ า ยเพี ย งคลิ๊ ก เมาส์ ก็
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรายงานได้ตามความต้องการ
2. รองรั บ การเข้าถึ ง ข้อ มู ล จากหลายฐานข้อ มู ล
และ สามารถนาข้อมูลจากฐานข้อมูลในองค์กรนั้นมาใช้
งาน เช่น Excel, Access, Firebird 2.0, IBM DB2, MS
SQL Server, Microsoft Power pivot เป็ นต้น
3. รู ปแบบการนาเสนอรายงานที่ สวยงาม เข้าใจ
ง่าย และง่ายในการนาเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
4. การเข้ า ถึ ง หรื อการใช้ ง าน สามารถท าได้
โดยง่ า ย ตั้ง แต่ ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ถึ ง พนั ก งานระดับ
ปฏิ บัติ การ ทั้ง นี้ ท้ ังนั้น สามารถเพิ่ม ทัก ษะและแนวคิ ด
ให้กบั พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ให้มีแนวคิดเชิงสถิติและ
การประยุกต์ใช้งานมากขึ้น
5. สิ่ งที่สาคัญ คือ Engine ของ Tableau Software
นั้น พัฒนาจาก VizQL Technology เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้เห็นภาพของข้อมูลขนาดใดก็ได้เพียงการลากและวาง
(Drag and Drop) โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล ตอบสนอง
ในรู ป แบบของ กราฟฟิ ก ไม่ ว่า ท่ า นจะเป็ นผูบ้ ริ ห าร
ระดับ สู ง (Top Management) นัก วางแผนกลยุท ธ์
(Strategic Planning) นักขายมืออาชี พ (Sales Manager)
และผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรม, กลุ่มธุ รกิ จนาเข้า
และส่ งออก, หน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จ หรื อ องค์ภ าครั ฐ

รวมถึ ง สถานบัน การศึ ก ษาก็ ส ามารถใช้ซ อฟต์แ วร์ ท า
โบล์ว
Tableau มีท้ งั แบบเดสทอป (Tableau Desktop)
และเซิ ฟร์ เวอร์ (Tableau Server) ใช้งานได้ง่าย มีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง รองรับเหมืองข้อมูลไม่
จ ากัด (Data scalability) ประเมิ น ผลได้ร วดเร็ ว
(Downloads in minutes)

3. วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
1. การวางกลยุ ท ธ์ ร ะบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ยะ (Business
Intelligence Strategy) การวางกลยุทธ์ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
เป็ นวิถีทางที่ ดีที่สุดในการที่ องค์กรจะรวมเอาหลักการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ผสานเข้า กับ เทคโนโลยี สารสนเทศอัน
ทันสมัย เพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจขององค์กร
2. การกาหนดวิสยั ทัศน์ดา้ นธุรกิจอัจฉริ ยะ (BI Vision)
วิสยั ทัศน์ดา้ นธุรกิจอัจฉริ ยะ เป็ นสิ่ งสาคัญอันดับแรกที่จะ
ถูก กาหนดโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กร เพื่อให้ทุก
คนในองค์ ก รมี เป้ าหมายร่ ว มกัน ที่ จ ะน าระบบธุ ร กิ จ
อัจฉริ ยะมาใช้งาน ในอันที่ จะบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิ จ
ขององค์กร
3. เส้นทางการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ ขององค์กร (BI
Roadmaps) การจัดทา BI Roadmaps เป็ นแนวทางที่ดีที่สุด
ของการเริ่ มต้ น ส าหรั บ องค์ ก รที่ จ ะน าระบบธุ ร กิ จ
อัจฉริ ยะมาใช้งาน โดยจัด ทาขึ้ นจากมุมมองของธุ รกิ จ
(Business perspective) เพื่อให้ มัน่ ใจว่าระบบจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ อย่างแท้จริ ง
4. การแปลงวิสยั ทัศน์ดา้ นธุรกิจอัจฉริ ยะไปสู่การปฏิบตั ิ
หลังจากที่ธุรกิจได้กาหนดวิสยั ทัศน์และจัดทาแผนการนา
ระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะมาใช้งาน (BI Blueprint) เรี ยบร้อย
แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การแปลงวิสัยทัศน์และแผนด้าน
ธุรกิจอัจฉริ ยะเหล่านั้นไปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้มีขอ้ มูล
ข่าวสารที่ ใช้ในการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน เร็ วขึ้น และมีความ
สอดคล้องกับระบบปั จจุบนั มากที่สุด

3.2 วิธีดาเนินการ
3.2.1 เตรี ยมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
โดยจะต้องคานึ งความต้องการของผูใ้ ช้งานทุกระดับเป็ น
สาคัญ
3.2.2 กาหนดว่าข้อมูลใดขององค์กรในระบบที่จาเป็ นต้อง
ใช้งานแบบเรี ยลไทม์ แม้วา่ ข้อมูลแบบเรี ยลไทม์จะทาให้
ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั ณ เวลานั้นๆ
3.2.3 การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในธุรกิจ
3.2.4 การสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกระบวนการ
ตัดสิ นใจกับกระบวนงานในธุรกิจ จะต้องออกแบบระบบ
ธุรกิจอัจฉริ ยะให้สามารถรองรับการการตัดสิ นใจ
3.2.5 การจัดคนที่มีความเหมาะสมเข้ามาดาเนินงาน
3.3 แผนการดาเนินงาน

3.4 การออกแบบระบบ
การวิเคราะห์ระบบและออกแบบด้วยเครื่ องมือ
ของ UML (Unified Modeling Language) และ ERDiagram สาหรับฐานข้อมูล ซึ่งแสดงด้วย
1. ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)
2. คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
3. ซีแควนไดอะแกรม (Sequence Diagram)
4. ตารางที่ความเป็ นจริ ง (Fact Table)
5. ความสัมพันธ์ (Relation)
6. พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

4. ผลการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล ศึ กษาแนวทางการ
นาระบบ Business Intelligence ด้วย Program TABLEAU
มาวิเ คราะห์ ย อดจัด ส่ ง อุ ป กรณ์ แ ละยอดเปิ ดใช้บ ริ ก าร
TOTiptv ซึ่ ง ผูศ้ ึ กษาได้เสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ตามลาดับ ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับยอดจัดส่งอุปกรณ์ STB ของบริ ษทั
2. ข้อมูลในส่วนของลูกค้าที่เปิ ดใช้บริ การ TOTiptv
3. การประเมินวัดผล
4.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจจะประกอบด้วย
ระบบการแสดงผลข้อมูลที่เป็ นลักษณะรายงานทางธุรกิจ
สาหรั บผูบ้ ริ หารซึ่ งประกอบด้วย รายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดส่ งอุปกรณ์ไปยังทุกศูนย์บริ การทีโอทีในทุก
จังหวัดทุกสาขา ข้อมูลการเปิ ดบริ การของลูกค้าในแต่ละ
เขตพื้นที่ และรายงานรายงานการวิเคราะห์ทิศทางข้อมูล
ยอดขาย
4.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร น า ร ะ บ บ Business
Intelligence ด้วย Program TABLEAU มาวิเคราะห์ยอด
จัดส่ งอุปกรณ์ STB และยอดเปิ ดใช้บริ การ TOTiptv ได้
ดังนี้
4.2.1 ภาพรวมของข้ อมูลการจัดส่ งอุปกรณ์ STB

4.2.2 ข้ อมูลการจัดส่ งอุปกรณ์ STB โดยแยกเป็ นรายปี
และรายเดือน

4.2.3 ข้ อมูลการจัดส่ งอุปกรณ์ โดยแยกเป็ น quarter และ
Week

4.2.6 รายงานแสดงข้ อ มู ล ยอดเปิ ดใช้ บริ ก าร TOTiptv
รายปี แยกตามพืน้ ที่

4.2.4 ข้ อมูลการจัดส่ งอุปกรณ์ เรียงลาดับศู นย์ บริการจาก
มากไปน้ อย ผู้จดั ส่ งอุปกรณ์ และค่ าขนส่ ง

4.2.7 รายงานแสดงข้ อ มู ล ยอดเปิ ดใช้ บริ ก าร TOTiptv
โดยแยกตาม quarter และเดือน

4.2.5 รายงานแสดงข้ อมูลจานวนอุปกรณ์ ที่ได้ รับแยกตาม
พืน้ ทีแ่ ละระบุร่ ุน STB

4.2.8 รายงานแสดงข้ อ มู ล ยอดเปิ ดใช้ บริ ก าร TOTiptv
แยกตามพืน้ ทีแ่ ละรายจังหวัดเรียงจากมากไปน้ อย

4.2.9 รายงานแสดงข้ อ มู ล ยอดเปิ ดใช้ บริ ก าร TOTiptv
เรียงตามรหัสศู นย์ บริการ

4.2.10 รายงานแสดงสถานะของ user แยกตามพืน้ ที่และ
ศู นย์ บริการ

4.2.11 รายงานแสดงแพคเกจทีเ่ ปิ ดบริการทั้งหมด

5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ปั จ จุ บัน การวางแผนทางกลยุท ธ์ ข องบริ ษ ัท นั้น
จ าเป็ นต้อ งใช้ข ้อ มู ล มากมาย ซึ่ งการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
ทางด้านการตลาด การขาย การเงิน การผลิตนั้นจะต้องทัน
กับ เหตุ ก ารณ์ ซ่ ึ ง มี ข ้อ มู ล เกิ ด ขึ้ น เป็ นประจ าทุ ก วัน การ
จัดทารายงาน จะต้องมี การแก้ไ ขปรั บปรุ ง และมี ความ
ยุ่งยาก ดังนั้นหลายบริ ษ ัทจึ งได้น าระบบข่ าวกรองทาง
ธุรกิ จ(Business Intelligence Systems) ซึ่ งเป็ นกลุ่มของ
ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นาข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อจัดทารายงาน
ในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์
และตรงตามความต้อ งการของผู ้ใ ช้ง าน ซึ่ งใช้สาหรั บ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของงานในมุมมองต่าง ๆ ตามแต่ละแผนก
5.1 สรุปผลการศึกษา
การใช้ ร ะบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ Business
Intelligence Systems เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันใน
ตลาดโดยระบบให้การสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจเพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ หารเข้าใจภาพรวมของประสิ ทธิ ภาพงานขายและ
การตลาดของบริ ษทั ผ่านทางโปรแกรม Tableau เป็ น
โปรแกรมที่มีเครื่ องมือประสิ ทธิ ภาพและสามารถรองรับ
กั บ ความ ต้ อ งการ ใน ด้ า นข้ อ มู ลที่ หล ากหล าย มี
ความสามารถในด้านการทารายงานต่างๆได้เป็ นอย่างดี มี
ความแม่ น ย าของข้อ มู ล ที่ ถู ก น าเสนอในรู ป แบบของ
Dashboard ที่ง่ายต่อการแสดงผลและสวยงาม
5.1.1) ผลการประเมินแบบสอบถาม

5.2 ข้ อเสนอแนะ
การบู ร ณาการข้อ มู ล (integration of data)
ระหว่างข้อมูลประวัติกบั ข้อมูลใหม่ ณ ปั จจุ บนั นับเป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบ Business Intelligence
(BI) ขั้นสู ง เนื่ องจากมี ธุรกิ จจานวนมากขึ้ นเรื่ อยๆ นา
ผลลัพธ์จากระบบดังกล่าวจะทาให้พฒ
ั นาเครื่ องมือการ
บริ หาร วิเคราะห์ปัจจัย หรื อทานายแนวโน้ม เพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจกาหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด
ทั้งนี้ ธุรกิจที่เริ่ มใช้แนวคิดนี้แล้วในปั จจุบนั จะเป็ นองค์กร
ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนใคร ก่อนที่มนั จะกลายเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาในอนาคตอันใกล้น้ ี

บรรณานุกรม
การโปรแกรมเชิงวัตถุ และยูเอ็มแอล (UML –
Unified Modeling Language) (ออนไลน์). แหล่งที่มา
http://www.thaiall.com/uml/indexo.html
การพัฒนาระบบคลังข้ อมูล (Building a Data
Warehouse) (ออนไลน์). แหล่งที่มา
http://www.pwstation.com/datawarehoust1.htm
ทาโบล์ วTableau - BI Software ซอฟต์แวร์เพื่อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างชาญฉลาด (ออนไลน์).
แหล่งที่มา http://www.ryt9.com/s/prg/1181409
เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, การออกแบบ
ฐานข้ อมูล, กรุ งเทพฯ: โปรวิชนั่ , 2554.
พืน้ ฐานและโครงส้ ราง SQL SERVER 2012
DATABASE คาสั่งและการใช้ งาน (ออนไลน์). แหล่งที่มา
https://bellnaka2519.wordpress.com/2012/11/19/พื้นฐาน
และโครงสร้าง-sql-server-2012-database
อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, การวิเคราะห์ และ
ออกแบบเชิงวัตถุ, กรุ งเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอน
ซัลท์ จากัด, 2554.
Business Intelligence คืออะไร? 2554.
(ออนไลน์). แหล่งที่มา
http://www.imd.co.th/knowledges.php?id=1
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