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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสู ง ประกอบกับความ
ผันแปรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมากมาย ทาให้องค์กร
หลายแห่ งต้องพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการ
กาหนดทิศทางทางธุรกิจ
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผูศ้ ึกษานากรอบแนวคิดโดย
การใช้ทรัพยากรข้อมูลที่ มีอยูใ่ นองค์กรให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด และลดระยะเวลาในการจัด ท ารายงานและการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการน าเทคโนโลยี Business
Intelligence (BI) ปั จจุบนั ระบบ BIได้รับความสนใจและ
มี แ นวโน้ม การใช้ง านสู ง ขึ้ นอย่า งมากมาใช้ก ารจัด การ
สารสนเทศในองค์ก รธุ รกิ จ เพื่ อช่ วยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ
และลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ
ภาพรวมธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก มี ล ัก ษณะงานที่ ต ้อ งใช้
ข้อ มู ล ในการท างานหรื อใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
เปรี ยบเทียบและประเมินเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตซึ่ งจะ
แปรผัน ตามค่ า แปรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ระบบBusiness
Intelligence จึ ง มี ค วามเหมาะสมเป็ นอย่ า งมากต่ อ การ
วิเคราะห์วเิ คราะห์ต่างๆ ต่อผูบ้ ริ หาร อันเป็ นประโยชน์ต่อ
การวางแผนธุรกิจ
ABSTRACT
In the current time, technology is changing and
developing rapidly. The intense business competition

and the fluctuation of diverse business environments
lead many organizations to enhance their ability in
determine business directions. The executive needs to
quickly know and have good information efficiently,
analyse marketing information, financial and production
which always occur in every day. Therefore, the report
preparation is complicated and needs to be revised. If
there are mistakes in typing information, it will lead to
get error data analysis or decision.
From the reason above, we solve this problem by
using concept idea about using existing data resources in
the organization for maximum benefit and reduce the
period of report preparation and data analysis by using
the Business Intelligence (BI). Now, the BI system has
attracted a lot of attention and tends to use significantly
higher to manage information in the business enterprise
in order to increase efficiency and decrease other costs.
1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา มี ก ารแข่ ง ขัน กัน มากขึ้ น จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าการที่องค์กรจะอยูร่ อดได้น้ นั จะต้องมี
การใช้ข ้อ มู ล สารสนเทศที่ ทัน สมัย และทัน ท่ ว งที เพื่ อ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ อย่างรวดเร็ วและสามารถนาไป

วางแผน หรื อโต้ตอบปั ญหาเชิงธุรกิจได้ทนั ต่อเหตุการณ์
ให้กับ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ขององค์ก ร การที่ จ ะได้ม าซึ่ ง
ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้น หนึ่ งจาเป็ นต้องมีการแสวงหา
หนทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มาก
ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ
ได้ ประการแรกคื อ เรื่ อง “ข้อ มูล ” ที่ ใ ครเร็ วกว่า ย่อ ม
ได้เปรี ยบดังนั้นในยุคแห่ งข่าวสารเช่นนี้ ธุรกิ จต่าง ๆ จึ ง
จาเป็ นต้องหาเครื่ องมือ ที่ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ ง
มี ท้ ัง ความถู ก ต้อ ง และรวดเร็ ว มาช่ ว ย เพื่ อ สามารถน า
ข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านมาผสมผสานในองค์กรที่ มีการ
ดาเนิ นกิจการมายามนาน ย่อมมีขอ้ มูลสาคัญมากมายและ
นับวันข้อมูลเหล่านั้นก็จะเป็ นส่ วนที่ ทาให้การประมวณ
ผลของระบบคอมพิวเตอร์ กลาง จนกลายเป็ นว่าข้อมูลที่มี
ประโยชน์เหล่านั้นกลับกลายเป็ นสิ่ งที่ ไร้ประโยชน์หรื อ
ขยะที่ ท าให้ก ารประมวณผลช้า ลงเท่ า นั้นผูว้ ิจัย มี ค วาม
สนใจที่ จะศึ กษาระบบวิเคราะห์ Business Intelligence
(BI) โดยนาโปรแกรม TIBCO ซึ่ งเป็ นโปรแกรมด้าน
ระบบ Business Intelligence (BI)ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
นาข้อ มูล ที่ มี อยู่ในระบบ จากหลากหลายฐานข้อมู ลมา
หมุ น รวมกั น ด้ ว ยการจั บ ความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ที่
ต้อ งการและเลื อ กเอาเฉพาะข้อ มู ล ที่ มี ค วามส าคัญ น า
ออกมาเสนอออกมาเป็ นรู ปแบบของรายงานสรุ ปหรื อการ
คาดการณ์ วิเ คราะห์ แนวโน้ม ของตลาดที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคตได้ถ ้ามี การจับ ความสัมพันธ์ ของข้อ มูลได้อ ย่า ง
ถูกต้องและชัดเจน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อจัดทาระบบ Business Intelligence เข้ามาใช้กบั
ธุรกิจ
1.2.2เข้าใจหลักการทางาน รวมถึ งกระบวนการท างาน
ของระบบ Business Intelligence
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลของธุรกิจโดยนาระบบ Business
Intelligence มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1.3.1.ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของระบบ
Business Intelligence ของโปรแกรม TIBCO

1.3.2. ศึ ก ษาขั้ นตอนกระบวนการท างานของระบบ
Business Intelligence ของ โปรแกรม TIBCO
1.3.3. นาหลักการ Business Intelligence มาช่วยในการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ซึ่ งสามารถดู ข ้ อ มู ล จากการสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ข องข้อมู ลในหลายมิ ติ หรื อมุ มมองต่า งๆ
สามารถดูขอ้ มูลและออกรายงานได้หลายรู ปแบบ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 วิธีการวิเคราะห์ยอดขายของธุรกิจค้าปลีก เพื่อช่วย
ในการวิ เ คราะห์ พยากรณ์ การขาย และสนับ สนุ น การ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
1.4.2 สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆลดความซ้ าซ้อนและ
ระยะเวลาการทางาน
1.4.3 ช่วยลดเวลาที่ ใช้ในการรวมรวมและค้นหาข้อมูล
ตลอดจนการออกรายงานด้ า นต่ า งๆให้ กับ ผู ้บ ริ หาร

2. แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบงานที่
เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับคลังข้ อมูล
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรื อหน่ วยงาน
หนึ่ ง ๆ ซึ่ ง เก็ บรวบรวมข้อ มูล จากฐานข้อมู ล ระบบงาน
ประจา วัน หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Operational databaseและ
ฐานข้อ มู ล อื่ น ภายนอกองค์ ก รหรื อเรี ยกว่ า external
database โดยข้อ มู ล ที่ ถู ก จัด เก็ บ ในคลัง ข้อ มู ล นั้น มี
วัตถุประสงค์ในการนา มาใช้งานและมีลกั ษณะของการ
จัดเก็บแตกต่างไปจากข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานอื่ น
โดยข้อมูลในคลังข้อมูลจะถูกนา มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจบริ หารงานของผูบ้ ริ หารคุณลักษณะเฉพาะของ
คลัง ข้อ มู ล จากนิ ย ามของคลัง ข้อ มู ล ที่ บ อกถึ ง ความ
แตกต่างกันระหว่างคลังข้อมูลกับฐานข้อมูลปฏิ บัติการ
Subject oriented หรื อการแบ่ งโครงสร้ างตามเนื้ อหา
Integration หรื อการรวมเป็ นหนึ่ ง ซึ่ งถื อ ได้ว่ า เป็ น
คุณลักษณะที่สา คัญที่สุดของคลังข้อมูล Time vagrancy
หรื อความสัมพันธ์กบั เวลา Non-volatile หรื อความเสถียร
ของข้อมูล

2.2 ทฤษฎีOnline Analytical Processing (OLAP)
ฐานข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP)
ช่วยอานวยความสะดวกในการสอบถามข่าวกรองธุ รกิ จ
OLAP คือเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสาหรับ
การสอบถามและการรายงาน แทนการประมวลผลทราน
แซคชัน แหล่งข้อมูลสาหรับ OLAP คือฐานข้อมูลOnline
Transactional Processing (OLTP) ที่ โดยทัว่ ไปมีการ
จัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูล ข้อมูลOLAP ได้มาจากข้อมู ล
ประวัติน้ ี แ ละรวมเข้าในโครงสร้ างที่ สามารถวิเคราะห์
อย่า งซับ ซ้ อ นได้ข ้อ มู ล OLAP ยัง มี ก ารจัด ระเบี ย บ
ตามลาดับชั้นและจัดเก็บอยู่ในคิ วบ์แทนที่ จะเป็ นตาราง
OLAPเป็ นเทคโนโลยีซับซ้อนที่ ใช้โครงสร้างแบบหลาย
มิติเพื่อนาเสนอการเข้าถึงข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์อย่าง
รวดเร็ ว การจัดระเบี ยบเช่ น นี้ ท าให้รายงาน PivotTable
หรื อรายงาน PivotChartสามารถแสดงสรุ ปข้อมูลระดับสูง
ได้ง่าย
2.3 ทฎษฎี SQL Server 2010
Microsoft SQL Server คือแพล็ตฟอร์ มข้อมูล
สารสนเทศและเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแบบครบวงจรที่มอบ
เทคโนโลยี ที่ พ ร้ อ มส าหรั บ องค์ ก รขนาดใหญ่ แ ละ
เครื่ อ งมื อที่ ช่ว ยให้บุ คลากรได้ป ระโยชน์ จากข้อมู ลที่ มี
อย่างเต็มที่ โดยมีตน้ ทุนสาหรับ เจ้าของ (Total Cost of
Ownership) ที่ ต่ าที่ สุด ผูใ้ ช้จะได้รับประสิ ทธิ ภาพการ
ท างาน ความพร้ อ มในการให้บ ริ การ และระบบความ
ปลอดภัย ที่ สู ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกัน ก็ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการ
จัดการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้เกิ ดการทางาน
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมอบข้อมูลเชิ งลึ กที่ ใช้งานได้
เต็มที่ผา่ น BI ที่ผใู ้ ช้จดั การได้ดว้ ยตนเอง
2.4 ทฤษฎี ฐานข้ อมูล (Database)
ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ ทาให้ผูใ้ ช้สามารถใช้ข ้อมูล ที่ เกี่ ยวข้องใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล และยังสามารถหลี กเลี่ ยงความขัดแย้งของ
ข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่ อถื อได้
และเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยจะมี การกาหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น นับได้วา่ ปั จจุบนั เป็ นยุคของ

สารสนเทศ เป็ นที่ ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็ นข้อมูลที่
ผ่า นการกลั่น กรองอย่า งเหมาะสม สามารถน ามาใช้
ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการนามาใช้งานด้าน
ธุ รกิ จ การบริ หาร และกิ จการอื่ น ๆ องค์กรที่ มี ขอ้ มู ล
ปริ มาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากลาบากในการจัดเก็บ
ข้อมูล ตลอดจนการนาข้อมูลที่ตอ้ งการออกมาใช้ให้ทนั
ต่อเหตุการณ์

3. วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
ในการดาเนินการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
การนา Business Intelligence มาใช้กบั ธุรกิจ เพื่อช่วยให้
การทางานมีประสิ ทธิ ภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ถูกต้อง
และง่ายต่อการใช้งานโดยมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการวิจยั
ดังนี้
3.1.1วางแผนการด าเนิ น งาน ขั้น ตอนในการการน า
Business
Intelligence ม าใ ช้ กั บ ธุ ร กิ จเ พื่ อเ พิ่ ม
ประสิ ทธิภาพให้แก่ธุรกิจสู งสุ ด และช่วยให้เกิดการตัดใจ
ที่ถูกต้องและแม่นยา
3.1.2ศึกษาระบบของBusiness Intelligence เพื่อนามาใช้
ภายในธุรกิจ คัดเลือกระบบ Business Intelligence ที่มีอยู่
ในตลาด โดยเลือกเอก Business Intelligence ที่ มีความ
เหมาะสมกับองค์กรในด้านต่างๆ
3.1.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ Business Intelligence
ให้สอดคล้องกับธุ รกิ จ และใช้งานง่ าย ในการวิเคราะห์
และศึ ก ษาองค์ ค วามรู ้ ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ น ามาประกอบการ
วิเ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ใ นการน าระบบ Business
Intelligence เข้า มาใช้ง านในระบบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ได้แ ก่
ข้อมูลด้านต้นทุนของระบบ Business Intelligence
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการสร้ างรายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล Super Store Sale
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Intel Core i3
2. CPU : Intel® Core i5-3MB L3
3. Memory: 8.00 GB
4. Hard Disk: 512 GB

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
1. ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 service pack1
2. ระบบจัดเก็บข้อมูล MySQL ใช้ออกแบบและจัดเก็บ
ฐานข้อมูล
3. โปรแกรม Visual Paradigm เขียน UML
4. โปรแกรม TIBCO SPOTFIRE Cloud
3.3 การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis)
เก็บรวมรวบข้อมูล รายละเอียด ทั้งจากเอกสาร
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นามาศึ กษาทาความเข้าใจ
แล้วมาวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ให้ตรงตามความ
ต้องการผูใ้ ช้งาน เพื่อใช้ในการออกแบบระบบต่อไป
3.4 การออกแบบระบบ (System Design)
การวิเคราะห์ ร ะบบและออกแบบด้วยเครื่ อ งมื อ
ของ UML (Unified Modelling Language) และ ERDiagram สาหรับฐานข้อมูล ซึ่งแสดงด้วย
1. ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)
2. คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
3. ซีแควนไดอะแกรม (Sequence Diagram)
5. แอ๊คทิวตี ้ ี (Activities Diagram)
6. พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
7. แฟ๊ กเทเบิ้ล (Fact Table)

โปรแกรม TIBCO จัดการเกี่ ยวกับข้อมูลจานวน
มากให้ ท างานได้ ง่ า ยขึ้ น แต่ ต ้อ งมี ก ารเรี ยนรู ้ ก ารใช้
โปรแกรมอีกมาก เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้มีประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด
ปั ญหาเกี่ยวกับ User ที่ใช้งาน ผูใ้ ช้อาจจะไม่ทราบ
ว่ า ต้อ งการรายงานแบบไหนและถ้า ระบบ Business
Intelligence มีการเรี ยนรู ้ระบบการใช้งานที่ ง่ายต่อการใช้
สาหรับ User เช่น มี Function ที่ใกล้เคียงกับ Microsoft
หรื อที่ User ส่ วนใหญ่ใช้งานอยู่เป็ นประจาจะช่ วยให้
Business Intellience เป็ นที่น่สนใจมากขึ้น
4.2 การทารายงานสรุ ปผล Dashboard เพื่อแสดงผลการ
วิเคราะห์
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร น า ร ะ บ บ Business
Intelligence มาวิเคราะห์ดว้ ย TIBCO Program กับธุรกิ จ
ค้าปลีก ได้กราฟ รายงานผลแสดงการวิเคราะห์ดงั นี้
4.2.1 ฐานข้ อมูลร้ านค้ าปลีกในประเทศแคนนาดา

4. ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบและการนาเสนอรายงาน
รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล ศึกษาแนวทางการนา
ระบบ Business Intelligence ด้วย TIBCO PROGRAM มา
ใช้กบั ธุรกิจค้าปลีก ผลซึ่งผูศ้ ึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. กราฟแสดงผลการวิเคราะห์
4.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระบบ Business
Intelligene มาใช้กบั ธุรกิจค้าปลีก การนาระบบ Business
Intelligence มาใช้งาน ช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น เนื่ องจากผูใ้ ช้งาน สามารถใช้โปรแกรมที่มีให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพต่องานได้เหมาะสม

4.2.2 วิ เ คราะห์ ย อดขายสิ น ค้ า แต่ ล ะประเภท และ
หมวดหมู่ สินค้ าย่ อยโดยแบ่ งตามประเภทประเภทกลุ่ม
ลูกค้ า

4.2.3 วิ เ คราะห์ ก าไรสิ น ค้ า แต่ ล ะประเภทและสิ น ค้ า
หมวดหมู่ย่อยโดยแบ่ งตามประเภทกลุ่มลูกค้ า

4.2.4วิเคราะห์ ประเภทการค่ าจัดส่ งสินค้ าแต่ ละประเภท

4.2.7 วิเคราะห์ ยอดขายรวมสิ นค้ าแต่ ละประเภทโดยแบ่ ง
ตาม ไตรมาสและประเภทกลุ่มลูกค้ า

4.2.8 วิเคราะห์ ยอดขายสะสมโดยแบ่ งตาม ไตรมาส

4.2.5 วิเคราะห์ ประเภทการจัดส่ งสินค้ าแต่ ละประเภท โดย
แบ่ งตาม ไตรมาส

4.2.9 วิเคราะห์ การเติบโตของธุรกิจโดยแบ่ งตาม ไตรมาส

4.2.6 วิเคราะห์ ยอดขายรวมสิ นค้ าแต่ ละประเภทโดยแบ่ ง
ตาม ไตรมาส

5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการ
นาระบบ Business Intelligence ด้วย TIBCO Program มา
ใช้กบั ธุรกิจค้าปลีก โปรแกรม TIBCO เป็ นโปรแกรมที่มี
เครื่ องมื อ ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถรองรั บ กับ ความ
ต้องการในด้านข้อ มูลที่ หลากหลาย มี ความสามารถใน
ด้านการทารายงานต่างๆได้เป็ นอย่างดีโดยดูได้จากตาราง
แสดงค่าเฉลี่ย X และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
ความคิดเห็ นเป็ นรายข้อในด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
Business Intelligence (TIBCO)

จากผลการประเมิ น โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าผูเ้ ข้ามาใช้งาน
ระบบ Business Intelligence (TIBCO) มีความพึงพอใจ
คิดเป็ น 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.61 เห็นได้
ว่ า ผู ้ ใ ช้ ง านระบบ Business
Intelligence ในด้ า น
ประสิ ทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
5.1 สรุปผลการศึกษา
แนวทางการนาระบบ Business Intelligence ด้วย
TIBCO Program มาใช้กับธุ รกิ จค้าปลี กทาให้เข้าใจถึ ง
ความหมายของค าว่า Business Intelligence หลักการ
ท างานของระบบ Business
Intelligence รวมถึ ง
กระบวนการการทางานของระบบ Business Intelligence
และ BI TIBCO Program ดังนี้ Business Intelligence
กระบวนการสาหรับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยูใ่ นการตัดสิ นใจ ซึ่ งจากที่
ศึกษานิ ยามของ Business Intelligence พอจะสรุ ปได้ว่า
Business Intelligence คือการนาเอาข้อมูลสารสนเทศที่ มี
อยู่มาก่ อให้ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อช่ วยให้เกิ ดการตัดใจที่
ถูกต้องและแม่นยา โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนประกอบที่
ทาให้ป ระสบผลสาเร็ จ เพราะเป้ าหมายของ Business
Intelligence คื อ การน าข้ อ มู ล มากมายมาก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์
สรุ ปเหตุผลที่เลือกใช้โปรแกรม TIBCO SPOTFIRE มา
ใช้ในการวิเคราะห์ เพราะมีเวอร์ชนั่ ในการสนับสนุนการ
ใช้งาน Cloud , Desktop และ Mobile ตลอดจนสามารถ
ถึงฟี เวอร์ต่างๆได้อย่างมากมายและมีประสิ ทธิภาพที่
ครอบคลุมทุกการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข่าวกรองธุรกิจ

ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความต้องการในการใช้ระบบ Business
Intelligence เข้ามาใช้ในธุ รกิ จ โดยส่ วนรวมทาให้ทราบ
ถึ ง ความต้อ งการของระบบ Business Intelligence ใน
ระดั บ ผู ้ บ ริ หารในแต่ ล ะด้ า นว่ า มี อ ะไรบ้ า ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผน จัดทา และเป็ นแนวทางในการ
นาระบบ Business Intelligence เข้ามาใช้งาน ดังนั้นสิ่ งที่
ควรจะพิจารณาต่อไปก็คือ จะขยายผลการวิจยั นี้ อย่างไร
เพื่อพิจารณาเลือกระบบ Business Intelligence ที่ มีอยู่
มากมายในตลาดเลือกตัวโปรแกรมที่ ให้มีความทันสมัย
ถูกต้อง และตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ หาร เครื่ องมือ
ระบบ Business Intelligence สามารถให้คาแนะนาหรื อ
วิเคราะห์ แนวโน้ม เรื่ องต่างๆ เพิ่มประสิ ท ธิ ภาพในการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
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