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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั เนืCองด้วยระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ทําให้
องค์กรธุ รกิ จต่างๆ ต้องปรั บตัวตามสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ เป็ นผลให้ โ ครงสร้ า งและข้อ มู ล การค้า ของ
องค์กรต้องขยายตัวตามไปด้วย ซึCงข้อมูลทีCขยายตัวไปตาม
ระบบเศรษฐกิจนัQนมีอตั ตราการขยายตัวอย่างมหาศาล ซึC ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ก็ตอ้ งมีการปรับตัวตามไปด้วย จาก
เหตุนQ ี เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เข้ามามีบทบาทช่วยใน
การจัดการข้อมูลทางการค้าขาย เช่ น ข้อมูลในส่ วนของ
ยอดขายสิ น ค้า กํา ไร ต้น ทุ น ข้อ มู ล ในส่ ว นของลู ก ค้า
ข้อมูลในส่วนของ Supplier
ระบบข่าวกรองทางธุรกิจ(Business intelligence)
จึ ง เข้า มามี บ ทบาทในการเข้ า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในธุรกิจหรื อองค์กรต่างๆ โดยระบบข่าว
กรองทางธุรกิจ(Business intelligence) จะทําการดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูล มากลันC กรองและตรวจสอบเพืCอสังเคราะห์
รู ปแบบข้อมูลขึQ นมาใหม่ โดยการประมวลผลสรุ ปรวม
และยังสามารถดูขอ้ มูลต่างๆได้
ผลสํ า รวจจากการตอบแบบสอบถาม มี ค วาม
คิดเห็นว่า การนําเอาระบบข่าวกรองทางธุรกิจเข้ามาใช้ใน
องค์กรธุรกิ จนัQนมีความถูกต้องและแม่นยําเป็ นอย่างมาก
งานทีCตอ้ งใช้ขอ้ มูลในการทํางานหรื อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพืCอใช้เปรี ยบเทียบและประเมินเหตุการณ์ต่างๆ ใน
อนาคต ระบบข่าวกรองทางธุรกิจ จึงมีความเหมาะสมเป็ น

อย่างมากต่อการนําช่วยในการสนับสนุนในการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หาร ซึCงเป็ นประโยชน์ต่อการธุรกิจ
ABSTRACT
Due to the current economy, free trade. Making
enterprises To adapt to the economic environment. as a
result, the structure and organization of trade have
expanded as well. The information spreads along the
economy is expanding at a tremendous rate. This method
of data storage It needs to be adapted accordingly.
Because of this, the technology has to play a role in data
management to trade, such as cost of sales gains in terms
of customers. Content of Supplier.
Business Intelligence (Business intelligence) has
a role in the analysis of data to support the business or
organization in the Business Intelligence (Business.
intelligence) are used to extract information from the
database. To scrutinize and check to synthesize a new
data format. By processing the aggregation You can also
view information on it.
Results of the questionnaire Opinion that The use
of business intelligence to use in businesses that are
accurate and precise as well. Applications that require
data to work or used to analyze the data. For comparison
and evaluation of future events, business intelligence. It
is very suitable for implementation helps to support the
decisions of the executive. This is useful for businesses.

1. บทนํา
1.1 ทีม าและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุบนั เนืC องด้วยระบบเศรษฐกิ จการค้าเสรี เน้น
ไปทีC การค้าระหว่างประเทศ ซึQ งเป็ นตลาดทีC ใหญ่ขQ ึนและ
เสรี ทํา ให้องค์กรธุ รกิ จ ต่างๆได้มีการปรั บตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ จึงเป็ น
ผลให้โครงสร้างขององค์กรมีการขยายตัวตามไปด้วย ซึQ ง
รวมไปถึงข้อมูลในขององค์กร ระบบสารสนเทศจึ งได้
เข้ามามีบทบาทช่วยในการบริ หารจัดการข้อมูลในองค์กร
ทัQงในด้านบริ หารจัดการข้อมูลและการบริ หารจัดการใน
ส่วนของระบบงานต่างๆ
บริ ษทั WEAR เป็ นองค์กรธุรกิ จเกีCยวกับส่ งออก
เสืQ อผ้า มี สาขาอยู่ทCัวโลก บริ ษทั ได้ทาํ การบันทึ กข้อมู ล
ยอดขายสิ นค้าเป็ นระยะเวลา 4 ปี ทําให้มีปริ มาณข้อมูลทีC
จัด เก็ บ ไว้เ ป็ นจํา นวนมากการนํา ข้อ มู ล ทีC จัด เก็ บ ไว้ม า
วิเคราะห์ยอดขายเป็ นหนึC งในภารกิจทีCสาํ คัญต่อการธุรกิจ
ของบริ ษัท ให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบพร้ อ มวิ เ คราะห์ สํ า หรั บ
ผูบ้ ริ หารเพืCอใช้ในการตัดสิ นใจ
ผูศ้ ึ กษาจึ งสนใจนําเอาระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จ
(Business intelligence) เพืCอศึ กษาถึงการช่วยสนับสนุ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริ ษทั โดยโปรแกรม จะทําการ
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มากลันC กรองและตรวจสอบเพืCอ
สังเคราะห์รูปแบบข้อมูลขึQนมาใหม่ โดยการประมวลผล
สรุ ปรวม สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ตามทีCตอ้ งการ ทํา
ให้ ข ้อ มู ล ทีC เ กิ ด จากการประมวลผลถู ก แปลงไปอยู่ใ น
รู ปแบบสารสนเทศสําหรับองค์กรและผูบ้ ริ หาร โดยส่งผล
ให้ ผู ้บ ริ หารสามารถตัด สิ น ใจในการบริ หาร ซึC งจะ
สามารถดูขอ้ มูลต่างๆในภาพรวมหรื อแบบสรุ ปรวมของ
แต่ ล ะปี แบบเจาะลึ ก ในแต่ ล ะด้า น หรื อปรั บ เปลีC ย น
มุมมองความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละมิติได้อย่างอิสระ
ซึC งมิ ติ ของข้อมู ลต่า งๆ สามารถ report ข้อ มูลทีC สําคัญ
ออกมาในรู ปแบบ กราฟฟิ กต่างๆ มีความถูกต้อง รวดเร็ ว
และเข้าใจง่าย ซึC งง่ ายต่อการวิเคราะห์และตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารทีC จะกําหนดนโยบาย โปรโมชัCนหรื อแผนงาน
ต่างๆของบริ ษทั

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพืC อ จั ด ทํ า ระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้
วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายของบริ ษทั WEAR ในแต่
ละปี โดยการนําเอาระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จ (Business
intelligence) มาช่วยในการสนับสนุนและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างมีประสิ ทธภาพ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1)
สามารถนํ า หลั ก การ Business
Intelligence มาช่วยในการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพรวมของ
บริ ษทั WEAR จะมีได้เครืC องมือสนับสนุนการวิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยรวม ซึC งสามารถดู ข ้อ มู ล ได้ จากการสร้ า ง
ความสัมพัน ธ์ข องข้อมู ลในแต่ ละมิ ติห รื อมุ มมองต่ างๆ
และสามารถดู ข ้ อ มู ล พร้ อ มออกรายงานในรู ปแบบ
Dashboard ต่างๆได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น
1. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายสิ นค้า
ตามหมวดหมู่ โดยแบ่งตาม ปี , Quarter
2. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายของ
สิ นค้า ในแต่ละประเทศโดยแบ่งตามหมวดหมู่ของสิ นค้า ,
ปี , Quarter , ประเทศ
3. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ ยอดขายของ
สิ นค้าตามหมวดหมู่ ประเทศ และเมือง โดยแบ่งตาม ,ปี ,
Quarter , ประเทศ
4. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายของแต่
ละประเทศ โดยแบ่งตาม ปี , Quarter
5. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรวมยอดขาย
ในส่ วนของ ประเทศ ,เมื อง , สิ น ค้า โดยแบ่ งตาม ปี ,
Quarter , ประเทศ , เมือง
6. แสดงข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ต ้น ทุ น ,
ยอดขายสิ นค้า , และกําไร โดยแบ่งตาม ปี , Quarter ,
หมวดหมู่สินค้า
7. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ ยอดขาย
สิ นค้า , และกําไร โดยแบ่งตาม ปี , Quarter , ประเทศ

8. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ตน้ ทุน ,
ยอดขายสิ นค้า , และกําไร โดยแบ่งตาม ปี , Quarter ,
เมือง
9. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์,ยอดขาย
สิ นค้า , และกําไร โดยแบ่งตาม ปี , Quarter , สิ นค้า
10. แสดงข้อ มู ล การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล
ยอดขายของลูกค้า โดยแบ่งตาม ปี Quarter
11. แสดงข้อ มู ล การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล
ยอดขายของลูกค้าทีCเข้ามาติดต่อ โดยแบ่งตาม ปี Quarter
12. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ ในส่วน
ของ Customerว่า Customer รายนีQ ชQือสิ นค้าอะไรบ้างเป็ น
จํานวนเท่าไร โดยแบ่งตาม ปี Quarter และ Store
13. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ ในส่วน
ของ Supplierว่า Supplier เจ้านีQ ส่งสิ นค้าอะไรบ้าง โดย
แบ่งตาม ปี Quarter และ Supplier
14. แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ภาพรวมในส่วนของ Supplier
1.4 ประโยชน์ ทคี าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ทราบถึงวิธีการนําระบบข่าวกรองทางธุรกิ จ
(Business intelligence) มาใช้ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์
พยากรณ์ และสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
1.4.2 ได้เครืC องมือและแนวทางใหม่ในการเข้าถึง
ข้อมูลเพืCอนํามาวิเคราะห์ได้โดยง่ายทันเวลาและสามารถ
ปรับเปลีCยนมุมมองของข้อมูลได้ตามเป้ า
1.4.3 มี ระบบวิเคราะห์ยอดขายทีC สามารถรองรั บ
ความซับซ้อน

2. แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาทีเ กีย วข้ อง
2.1 การวิเคราะห์ ยอดขาย
การวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis) เป็ นส่ วน
หนึCงของการควบคุมแผนงานประจําปี เพืCอทีCจะทําให้ธุรกิจ
ทราบว่าตนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีCได้ตQ งั ไว้ในเรืC อง
ของยอดขายหรื อไม่การควบคุมดังกล่าวสามารถนําไปใช้
ได้ในระดับ ปฏิ บัติ การทุ กระดับ กล่าวคื อ เมืC อผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งได้วางแผนงานประจําปี และตัQงเป้ าหมายในด้าน

ต่าง ๆ แล้วเป้ าหมายดังกล่าวจะถูกนํามาเป็ นแนวทางใน
การตัQง เป้ าหมายของระดับปฏิ บัติการรอง ๆ ลงมา เช่ น
ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์จะต้องตัQงเป้ าหมายยอดขายผลิตภัณฑ์
ของตนหรื อผูจ้ ดั การเขตการขายแต่ละเขตก็จะมีเป้ าหมาย
สําหรับเขตการขายของตนเช่นกัน ดังนัQนเมืCอทัQงผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์และผูจ้ ดั การเขตการขายได้ทาํ
การควบคุมแผนงานประจําปี ตามเป้ าหมายของตนจะทํา
ให้ทราบว่าต้องปรับกลยุทธ์การตลาดของตน ณ จุดใด
2.2 แนวคิดพืน( ฐานของการพยากรณ์ การขาย
เหตุผลสําคัญทีCสุดประการหนึCงของความจําเป็ นทีC
ต้อ งมี การพยากรณ์ ก ารขายก็คื อช่ วงระยะเวลาระหว่า ง
ปั จจุบนั และอนาคต ศัพท์ภาษาอังกฤษเรี ยกระยะเวลานีQ วา่
“Lead time” ยิCง Leadtime มีช่วงยาวมาก การพยากรณ์
ยอดขายก็ ยิC ง มี ค วามจํ า เป็ นมากขึQ นเท่ า นัQ นเพราะ
ผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารต้องการให้การวางแผนใน
อนาคตบรรลุเป้ าหมายโดยมีความคลาดเคลืCอนน้อยทีCสุด
รู ป แบบของการพยากรณ์ เ ชิ ง ปริ มาณมี อยู่หลาย
รู ปแบบตัQงแต่รูปแบบทีC ง่ายทีC สุด ซึC งได้แก่ การพยากรณ์
อย่า งง่ า ยจนถึ ง การพยากรณ์ อ ย่า งเป็ นทางการทีC อ ยู่บ น
พืQน ฐานของหลัก การทางสถิ ติ การพยากรณ์ ในลักษณะ
แรกจะใช้ ย อดขายในอดี ตเป็ นตั ว กํ า หนดและใช้
ประสบการณ์ในการทําธุ รกิ จของผูบ้ ริ หารมาช่วยในการ
พยากรณ์ ย อดขายในอนาคต ซึC งในแต่ ล ะธุ ร กิ จ จะมี
ลักษณะทีC แตกต่างกันออกไปทัQงนีQ ขQ ึนอยู่กบั ลักษณะของ
สิ น ค้ า หรื อบริ การ ประเภทของอุ ต สาหกรรม หรื อ
ความคุน้ เคยของผูพ้ ยากรณ์ ทีCใช้วิธีทีCแตกต่างกันในการ
พยากรณ์
2.3 การแก้ ปั ญ หาธุ ร กิ จ อย่ า งชาญฉลาด (Business
Intelligence)
การทํา BI เริC มจากการศึกษาค้นหาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีCมีอยู่ (Analysis) จนได้เป็ นข้อมูลลึกๆ(Insight) จากนัQน
จึงนํามาใช้งาน (Action) แล้วประเมินผลการใช้งาน
(Measurement) โดยมีปัจจัยหลักสู่ความสําเร็ จ 2 ประการ
คือ คนทีCตอ้ งให้ความสําคัญในเรืC อง BI และเครืC องมือใน

แต่ละระดับของ BI ส่วนการทีCจะทําไปถึงระดับใด ขึQนอยู่
กับลักษณะงาน ผลลัพธ์ทีCตอ้ งการ และงบประมาณเป็ น
สําคัญ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว จะต้องอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีหลัก
ได้แก่ เทคโนโลยีทางด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse),
ด้าน OLAP และเหมืองข้อมูล (DataMining) ซึCง
เทคโนโลยีทQ งั หมดทีCเกีCยวข้องกับ BI จะมีหลายระดับ ดัง
แสดงไว้ในรู ป 2.3 ระดับล่างจะให้ขอ้ มูลแบบพืQนฐาน
ระดับสูงขึQนไปก็จะให้ขอ้ มูลทีCละเอียดลึกซึQงมากยิงC ขึQนแต่
ก็ตอ้ งใช้เงินทุนเพิCมขึQนด้วย การทํา BI อาจไม่ตอ้ งทําทุก
ระดับก็ได้ การทีCจะทําไปถึงระดับใดนัQน ขึQนอยูก่ บั
ลักษณะงาน ผลลัพธ์ทีCตอ้ งการ และงบประมาณเป็ น
สําคัญ
2.4 ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมทีเ กีย วข้ อง
Qlik Sense คื อ ซอฟแวร์ ทีCช่วยในการบริ หาร
จัดการข้อมูลต่างๆ แล้วทํารายงานผลออกมาในรู ปแบบก
แอพลิ เคชันทีC สวยงาม การแสดงข้อมูลต่ างๆ ทีC ช่วยให้
บุคคลทีCสร้างและแบ่งปั นสร้างสันข้อมูลในส่ วนภาพรวม
ขององค์กร โดยรายงานผลผ่านทาง dashboards สามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้ได้ง่ายแค่เรา จับลาก โดยผูใ้ ช้สามารถ
สร้าง Dashboards รายงานผลได้ในเวลาเพียง 5 นาที
การวิเคราะห์เครืC องมือทีC ใช้งานง่ายเพืCอให้ทุกคน
ใน บริ ษ ัท สามารถสร้ างแดชบอร์ ดรายงานผลได้อ ย่า ง
ง่ า ยดายในรู ป แบบของแดชบอร์ ด แบบไดนามิ ก โดยทีC
ข้อ มู ล นัQ นมี จ ํา นวนมหาศาลและหาข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ทีC มี
ความหมาย
ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึ ง
โครงสร้ า งสารสนเทศทีC ป ระกอบด้ว ยรายละเอี ย ดของ
ข้อมูลทีCเกีCยวข้องกันทีCจะนํามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่ วมกัน
ระบบฐานข้อมูล จึ งนับว่าเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ ซึC งผูใ้ ช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง
ๆ ทัQงการเพิCม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรี ยกดูขอ้ มูล
ซึCงส่วนใหญ่จะเป็ นการประยุกต์นาํ เอาระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 การดําเนินการศึกษา
3.1. ขอบเขตเนืQอหา
ขอบเขตของการศึ ก ษาค้น คว้า แบบอิ สระนีQ คื อ
การศึ กษาและพัฒ นารู ป แบบและความต้อ งการในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของบริ ษทั WEAR เพืCอทีCจะนําระบบข่าว
กรองทางธุ รกิ จ (business intelligence) โดยการนําเอา
เครืC องมือในการสนับสนุ นการวิเคราะห์ และลดความช้า
ซ้อนของข้อมูล การดําเนิ นการโดยได้นาํ ทรัพยากรและ
ตัวอย่างข้อมูลจําลองจากระบบข่าวกรองทางธุรกิจเพืCอใช้
วิ เ คราะห์ แ ละพยากรณ์ ย อดขาย ทีC เ กิ ด ขึQ น ของบริ ษ ัท
WEAR มาใช้ในการศึกษาเพืCอสร้างระบบข่าวกรองทาง
ธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้วิ เ คราะห์ แ ละพยากรณ์ ย อดขาย สํา หรั บ
ผูบ้ ริ หารให้สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลต่างๆได้ ตามทีC ตอ้ งการ
อยากรู ้ได้
3.2 ขั(นตอนการศึกษา
ผู ้ศึ ก ษาได้ ก ํ า หนดขัQ นตอนการศึ ก ษาไว้ 3
ขัQนตอน มีรายละเอียด ดังนีQ
3.2.1 การเตรี ย มองค์ป ระกอบหลัก เพืC อ
สนับสนุ นในการสร้างระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จเพืCอใช้
วิ เ คราะห์ แ ละพยากรณ์ ย อดขายเพืC อ ให้ ท ราบขัQน ตอน
วิธีการใช้เครืC องมือและเทคโนโลยีทีCสามารถนํามาใช้ใน
ระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จเพืCอใช้วิเคราะห์และพยากรณ์
ยอดขาย ตามทีCได้วเิ คราะห์และออกแบบไว้
3.2.2 ระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้
วิ เ คราะห์ แ ละพยากรณ์ ย อดขาย ด้ว ย BI (business
intelligence) โดยใช้เ ทคโนโลยี แ ละเครืC องมื อ ของ
โปรแกรม Qliksense มาใช้เพืCอระบบข่าวกรองทางธุรกิจ
เพืCอใช้วเิ คราะห์และพยากรณ์ยอดขาย
3.3 การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบงานของบริ ษทั WEAR โดย
ใช้ระบบข่าวกรองทางธุรกิจ (Business intelligence) มา
ช่วยในการลดความชับซ้อนของข้อมูล เพืCอนําข้อมูลมาทํา

การวิ เ คราะห์ ย อดขายในแต่ ล ะมุ ม มองและใช้ใ นวาง
แผนการเพิCมยอดขายให้กบั บริ ษทั
การออกแบบระบบ (System Design)
การวิเคราะห์ระบบและออกแบบด้วยเครืC องมือ
ของ UML (Unified Modeling Language) และ ERDiagram สําหรับฐานข้อมูล ซึCงแสดงด้วย
1. ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)
2. คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
3. ซีแควนไดอะแกรม (Sequence Diagram)
4. Facts table
5. Relation
6. Data Dictionary

- RAM 8 GB
4.1.2 ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์
ซอฟต์ แ วร์ ทีC ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการขับ เคลืC อ น
ระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จเพืCอใช้วิเคราะห์และพยากรณ์
ยอดขาย มีดงั นีQ
1.
Application Server : sql server 2012
2.
Data Analyzer : Qliksense
3.
Data Visualization : Microsoft Office Excel 2010
4.
Operation System : Microsoft Windows 7

4. ผลการศึกษา
ระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้วิ เ คราะห์ แ ละ
พยากรณ์ ย อดขาย เป็ นระบบทีC ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการ
บริ หารจัดการข้อมูลต่างๆในบริ ษทั WEAR ซึQงช่วยในการ
ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล โดยตัวระบบ ได้ทาํ การจัดการ
ข้อมูลครอบคลุมดังนีQ
1.
ข้อมูลเกีCยวกับยอดขายสิQนค้าของบริ ษทั
2.
ข้อมูลในส่วนของลูกค้า
3.
ข้อมูลในส่วนของ Supplier
4.1 การเตรียมองค์ ประกอบหลักเพือ สนับสนุนการพัฒนา
ในการสร้ างระบบข่ าวกรองทางธุรกิจเพือใช้ วิเคราะห์ และ
พยากรณ์ ยอดขาย
องค์ประกอบหลักทีCจาํ เป็ นในการพัฒนาระบบข่าว
กรองทางธุ รกิ จเพืCอใช้วิเคราะห์และพยากรณ์ ยอดขาย มี
ส่ ว นสํ า คัญ 2 องค์ ป ระกอบ คื อ ด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์
4.1.1 ความต้องการทางด้านฮาร์แวร์
ฮาร์ ดแวร์ ทีCสามารถรอบรั บ การทํางานในแต่ล ะ
ส่วน มีองค์ประกอบของระบบ ดังนีQ
1. เครืC องคอมพิวเตอร์
- หน่วยประมวลผลกลาง 2.7 GHz
- Hard disk ขนาด 500 GB

4.2 การพัฒนาระบบข่ าวกรองทางธุรกิจเพือใช้ วิเคราะห์
และพยากรณ์ ยอดขาย
การพัฒ นาระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้
วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย มีดงั นีQ
4.2.1 การดึงข้อมูล
การดึ ง ข้อ มูล ทีC นํา เสนอข้อ มู ล ภายใต้โ ปรแกรม
QlikSense ผูใ้ ช้เพียงแค่เลือกมิติทีCตอ้ งการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยดึงข้อมูลจาก Microsoft SQL Server 2008 ซึCงสามารถ
แก้ไขข้อมูลได้แบบ Real Time

4.2.2 การเพิม , แก้ ไข , ลบข้ อมูล
สามารถเพิCม , แก้ไข , ลบข้อมูลได้จากโปรแกรม
จาก Microsoft sql server management studio 2008

4.2.3 การรายงานผล
การรายงานผลด้วยระบบแก้ปัญหาข่าวกรองทาง
ธุรกิจ ของ Qlik Sense ได้พฒั นาจากการข้อมูลต่างๆใน
บริ ษทั เพืCอลดความซับซ้อนทางข้อมูล โดยทําการ
ประเมิณความพึงพอใจของรายงานหลังจากการทดสอบ
ซึCงผลจากการทดสอบรายงาน มีดงั นีQ

4.2.3.2 ตัวอย่ างความต้ องการข้ อมูลในส่ วนของ
ลูกค้ า
1) แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยอดขายของลูกค้า โดย
แบ่งตาม ปี Quarter

4.2.3.1 ตัว อย่ า งความต้ อ งการเกีย วกับ ข้ อ มู ลเกีย วกับ
ยอดขายสิ(นค้ าของบริษัท
1) แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายสิ นค้าตามหมวดหมู่
โดยแบ่งตาม ปี , Quarter
2) แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยอดขายของลูกค้าทีCเข้า
มาติดต่อ โดยแบ่งตาม ปี Quarter

2) แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ยอดขายของสิ นค้า ในแต่ละ
ประเทศโดยแบ่งตามหมวดหมูข่ องสิ นค้า , ปี , Quarter ,
ประเทศ

4.2.3.3 ตัวอย่ างความต้ องการข้ อมูลในส่ วนของ Supplier
1) แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ ยอดขายของร้านค้าทีCเข้ามา
เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ว่า ร้านค้านีQ ชQื อสิ นค้าอะไรบ้าง โดย
แบ่งตาม ปี Quarter และ Supplier

2) แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมในส่วนของ
Supplier

5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิ จัย เกีC ย วกับ การนํา เอาระบบ Business
Intelligence เข้ามาช่วยในการสร้างระบบข่าวกรองทาง
ธุรกิจเพืCอใช้วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายโดยใช้ขอ้ มูล
ของบริ ษทั WEAR มาเป็ นกรณี ศึกษา โปรแกรมทีC นาํ มา
ช่วยในการพัฒนาระบบผูว้ ิจยั ได้นาํ โปรแกรม Qliksense
เข้ า มาช่ ว ยในการพัฒ นาระบบ โดยใช้ จุ ด เด่ น ของ
โปรแกรม Qliksense นัQนอยู่ทีCความง่ ายของการใช้งาน
และ animation ต่างๆ รวมถึ งความถูกต้องแม่นยําของ
ข้อมูลทีC ถูกนําเสนอในรู ปแบบของ Dashboard ทีC ง่ายต่อ
การใช้และสวยงาม ผูว้ ิจัยได้สรุ ปผลศึ กษาตามขัQนตอน
ดังนีQ
5.1.1 การเตรี ย มองค์ป ระกอบหลัก เพืC อ สนับ สนุ น การ
พัฒ นาในการสร้ า งระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้
วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย

การนํา เอาระบบ Business Intelligence ของ
Qliksense มี ส่วนสําคัญ 2 ส่ วนคื อ ด้า นฮาร์ ด แวร์ และ
ซอฟแวร์ ซึC งด้านฮาร์ ดแวร์ มี เครืC องคอมพิวเตอร์ ในด้าน
ของซอฟต์แวร์ มีดงั นีQ sql server 2012 , Qliksense ,
Microsoft Office Excel 2010 , Microsoft Windows 7
5.1.2 การพัฒนาระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จเพืCอใช้
วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย
การพัฒ นาระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้
วิเ คราะห์ แ ละพยากรณ์ ย อดขายของ Qliksense มี ก าร
พัฒนาแต่ละขัQนตอน ได้แก่ (1) การดึงข้อมูล (2) การเพิCม
, แก้ไ ข , ลบข้อ มู ล (3) การรายงานผล (4) ระบบ
สนับสนุน Qlik Cloud โดยรายละเอียดการพัฒนาแต่ละ
ขัQนตอนมีดงั นีQ
1. การดึ งข้อ มู ล เป็ นขัQน ตอนสําคัญ โดยการดึ ง
ข้อมูลเข้าโปรแกรม Qliksene ทําการดึ งจากโปรแกรม
Microsoft sql server management studio 2008 การดึง
ข้อ มู ล เข้า มาในโปรแกรม QlikSense ดึ ง ในรู ป แบบ
ODBC เพืCอให้โปรแกรม QlikSense หาพอร์ ตในการ
เชืCอมต่อเจอ
2. การเพิCม , แก้ไข , ลบข้อมูล สามารถทําได้จาก
ในโปรแกรม Microsoft sql server management studio
2008 แก้ไขข้อมูล เสร็ จ ทําการกดบันทึ กแล้วทําการกด
เมนู Load data ในโปรแกรม QlikSense เพืCอทําการ
Reload ข้อมูล

3. การรายงานผล ระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จเพืCอ
ใช้วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายของ Qlik Sense ได้
พัฒนาจากการข้อมูลต่างๆในบริ ษทั เพืCอลดความซับซ้อน
ทางข้อมูล โดยทําการประเมินความพึงพอใจของรายงาน
หลังจากการทดสอบ ซึCงผลจากการทดสอบรายงาน มีดงั นีQ
1.
ตัว อย่ า งความต้อ งการเกีC ย วกับ ข้อ มู ล เกีC ย วกับ
ยอดขายสิQนค้าของบริ ษทั
2.
ตัวอย่างความต้องการข้อมูลในส่วนของลูกค้า
3.
ตัวอย่างความต้องการข้อมูลในส่วนของ Supplier
4.
ระบบสนับสนุน Qlik Cloud

5.1.3 การวัดผล
การวัด ผลระบบข่ า วกรองทางธุ ร กิ จ เพืC อ ใช้
วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายของบริ ษทั WEAR โดยใช้
ระบบข่าวกรองทางธุรกิ จ ของ QlikSense โดยนําคําถาม
เกีC ย วกับ การใช้ง านในตัว ระบบมาใช้ว ดั ผล โดยมี ก ลุ่ ม
พนักงานบริ ษทั ภาคเอกชนทีCมีความเกีCยวข้อง รวมจํานวน
ทัQง สิQ น 8 คน มาตอบแบบสอบถามเกีC ย วกับ การใช้ง าน
ระบบข่าวกรองทางธุ รกิ จเพืCอใช้วิเคราะห์และพยากรณ์
ยอดขาย
5.2 เหตุผลทีCเลือกใช้โปรแกรม QlikSense เข้ามาช่วยใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการศึ กษาทํ า ใมถึ ง เลื อกใช้ โ ปรแกรม
QlikSense มาช่วยวิการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษามีความเห็น
ว่า โปรแกรม QlikSense มีเครื องมือทีCง่ายต่อการใช้ และ
ยัง สามารถโหลด ปลั ก อิ น ต่ า งๆ เข้า มาช่ ว ยในการ
ออกแบบแดชบอร์ ดให้ดูสวยงามและสะอาดตา ง่ ายต่อ
การเรี ยกดู ข ้อ มู ล สํ า หรั บ ผู ้บ ริ หาร ซึC งหมายความว่ า
โปรแกรม QlikSense มีการพัฒนาอยู่อย่างเสมอ เพืCอให้
ตอบโจทย์กับ ผูใ้ ช้ง าน และลัก ษณะของกราฟมี แ อนนิ
เมชัC น ทีC ส วยงาม และจุ ด เด่ น ของกราฟในโปรแกรม
QlikSense อย่างหนึC งคื อ กราฟแต่ละกราฟสามารถทํา
เจาะลึกข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบไดเมนชันC ต่างๆ ซึC งทําให้
สามารถเพิCมลูกเล่นให้กราฟในการแสดงผลข้อมูลต่างๆ
ได้ล ะเอี ย ดขึQ นในกราฟ 1 อัน จึ งทํา ให้เป็ นจุ ด แข็ง ของ
โปรแกรม QlikSense ส่ วนในด้านความสามารถในการ
Import ข้อมูลนัQน สามารถเชืCอมต่อกับฐานข้อมูลจากดาด้า
เบรดหลายๆยีCห้อ เช่น ORACLE , SAP , EXCEL ,
ACCESS, SQL ๆลๆ ซึCงฐานข้อมูลทีCบรัษทั ใหญ่ๆ ทัวC โลก
ให้ก ารยอมรั บ ในเรืC อ งของการออนไลน์ ยัง มี ระบบ
สนับสนุน Qlik Cloud ทีCช่วยในการดึง Dashboard ต่างๆ
ขึQนไปยัง Server ช่วยให้ Dashboard สามารถเปิ ดดูจากทีC
ไหนก็ได้บนโลก และรองรับทุกแพลตฟอร์ มไม่วา่ จะเป็ น
แพลตฟอร์มโมบายล์ หรื อ แท็บเล็ต
จุดเด่ นของ QlikSense
1. User Interface ทีCเรี ยบง่าย สะอาดตา ง่ายตาการ
ใช้งาน

2. สามารถสร้างแดชบอร์ ดพียงแค่คลิกเมาส์ลาก
และวาง ซึC งสามารถตอบ Requirement ต่างๆ ทีCผูบ้ ริ หาร
อยากรู ้ ได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่กีCนาที
3. ระบบสนับสนุน Qlik Cloud ทีCช่วยในการดึ ง
Dashboard ต่างๆ ขึQนไปยัง Server ช่วยให้ Dashboard
สามารถเปิ ดดู จ ากทีC ไ หนก็ ไ ด้บ นโลก และรองรั บ ทุ ก
แพลตฟอร์ม
4. สามารถเชืC อมต่อกับฐานข้อมูลจากดาด้าเบรด
หลายๆยีCห้อ เช่น ORACLE , SAP , EXCEL , ACCESS,
Dbase, , SQL , Informix, Progress, DB2
5. กราฟสามารถเจาะลึ ก ข้อ มู ลเข้า ลึ ก ลงไป ใน
รู ปแบบ ไดเมนชัCนซ้อนไดเมนชัCน ทําให้สามารถสร้ า ง
กราฟแสดงผลทีCมีความละเอียดและแอนนิเมชันC ทีCสวยงาม
ทีCสวยงาม
6. นัก พัฒ นายัง คงพัฒ นา ปลัก อิ น ขึQ น เรื อ ยและ
สามารถดาวน์ โ หลด ปลัก อิ น ได้ฟ รี เพืC อ เข้า มาเสริ ม
ความสามารถทีCแปลกใหม่ให้กบั โปรแกรม QlikSense
7. สามารถดาวน์ โ หลดเข้า มาใช้ง านได้ฟ รี ซึC ง
อาจจะมีฟังก์ชนัC มาไม่ครบแบบเวอร์ชนCั ทีCตอ้ งจ่ายตัง
ข้ อจํากัดของโปรแกรม QlikSense
1. ยังต้องมีการ Coding เพืCอควบคุมในส่ วนของ
มู ล บ้า งบางส่ ว น ซึC งเป็ นเรื อ งค่ อ นข้า งยากสํา หรั บ ผูใ้ ช้
มือใหม่ ทีCไม่มีพQืนฐานในเรืC องการ Coding
2. การแสดงผลในรู ปแบบตารางค่อนข้า งยังไม่
สวยงาม และพืQนทีCมีขอบเขตค่อนข้างจํากัดทีCจะวางกราฟ
2-3 กราฟไว้ในหน้า Dashboard 1 หน้า
3. การเชืCอมต่อของตารางในฐานข้อมูลยังคงต้อง
อาศัยความรู ้ และทักษะในการ Coding ในเหตุการณ์ ทีC
ตารางข้อมูลในตารางไม่เชืCอมต่อกัน
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เห็ นได้ว่าผูใ้ ช้งานระบบ Business Intelligence ในด้าน
การเรี ยกดู ขอ้ มูลได้ง่ายละสะดวกมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีCสุด
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