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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั การนา Business Intelligence (BI) มา
ใช้ในการจัดการสารสนเทศในองค์การธุรกิ จได้รับความ
ส น ใ จ แ ล ะ มี แ น ว โ น้ ม สู ง ขึ้ น อ ย่ า ง ม า ก Business
Intelligence ช่วยให้องค์กรธุรกิจมีผลกาไรที่ยงั่ ยืนได้โดย
การสารองข้อ มูลไว้เพื่ อเป็ นข้อ มูลในการตัด สิ นใจทาง
ธุ รกิ จ ระบบ Business Intelligence จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ประหยัดเวลา และสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง และ
มี ก ารตอบรั บ ต่ อ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งฉั บ ไว
นักศึกษาจึงเล็งเห็ นความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการศึ ก ษาค้น คว้า ในครั้ งนี้ เพื่ อ น าไปพัฒ นาและ
ประยุกต์ใช้กบั การทางานและชีวติ ประจาวัน
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มุ่ ง ศึ ก ษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Business Intelligence ขั้นตอน
การใช้งาน การออกแบบระบบ และการวิเคราะห์ยอดขาย
ของร้ าน Superstore ตลอดจนการทาสรุ ปรายงานการ
วิ เ คราะห์ เ ป็ น Dashboard ในรู ปแบบกราฟ ตาม
Requirement ของผูบ้ ริ หาร โดยใช้ Business Intelligence
โปรแกรม Microstrategy ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ได้รับความ
นิยมจากบริ ษทั ชั้นนาของโลกหลายบริ ษทั เป็ นเทคโนโลยี
ที่ ช่วยให้ผูบ้ ริ หารตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ จะทา
ให้การตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ดีข้ ึน
จากผลการศึ กษาและ การเปรี ยบเที ยบกั บ
โปรแกรมอื่น ๆ พบว่า Microstrategy เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่
สามารถใช้ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ สนับ สนุ น การ
ตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ABSTRACT
The current implementation of Business
Intelligence (BI) to use information technology
management in business organizations get attention and
likely to increase significantly. Business Intelligence
helps businesses with sustainable profitability by
backing up data to an informed business decision.
Business Intelligence systems to reduce costs, save time
and view tracked changes and the response to different
situations quickly. Student recognizes the importance
and the benefits to be gained from this study for
development and applied to the work and everyday life.
The objective of study the composition of the
Business Intelligence applications system design and
sales analysis of Superstore as well as a summary report
analyzing the Requirement of Executive Dashboard by
using Microstrategy. The program has been popular with
many of the world's leading companies, as the
technology enables executive to review and analyze
information to make better business decisions.
The results of the study and comparison with
other business intelligence programs. Microstrategy is
one option that can be used to analyze data to support
efficient decision-making.

1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น
ทาให้ผูใ้ ช้งานสามารถเลื อกใช้งานเทคโนโลยีต่างๆให้
เหมาะสมกั บ องค์ ก รมากขึ้ นหากต้ อ งการประสบ
ความสาเร็ จเหนือคู่แข่งจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งหาแนวทาง
ในการลดต้นทุนการดาเนิ นการและเพิ่ม ผลกาไร ให้ได้
มากที่ สุด แนวทางการลดต้นทุนการดาเนิ นการ เช่นอาจ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน ลดต้นทุน การ
ขนส่ งสิ นค้า เป็ นต้น ส่ วนการเพิ่มผลกาไรให้มากขึ้นอาจ
เพิม่ ช่องทางการตลาดและเพิม่ คุณภาพการให้บริ การลูกค้า
เช่นการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ การพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ เป็ น
ต้น ในส่ ว นนี้ สามารถน าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการ
ดาเนินงานได้เช่นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ ดาเนินงาน
แต่ละส่ วนให้มี ความถูกต้องรวดเร็ วและแม่นยาในการ
ด าเนิ น การเช่ น การท าบัญ ชี การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า การขาย
สิ นค้า และระบบอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อ งต้องสอดคล้องกันทั้ง
ระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการใช้ทรัพยากรของ
องค์กร จะเห็นได้ว่าในแต่ละองค์กรจาเป็ นต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเป็ นจานวนมากซึ่ งในส่ วนนี้ Business Intelligence
เข้ามามีบทบาทในการนาข้อมูลจากระบบต่างๆที่เกิดขึ้น
ในองค์ ก รเพื่ อ น ามาใช้ ใ นวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ท าให้
กระบวนการในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ มี ประสิ ท ธิ์ ภาพ
มากยิ่งขึ้นสิ่ งที่ สาคัญสาหรับองค์กรคือการที่ องค์กรมีตวั
ช่ วยในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ ดี
มองเห็ น สภาพจริ งและสภาพโดยรวมขององค์กร เพื่ อ
นาไปวิเ คราะห์ ตัดสิ นใจ และปรั บปรุ งแก้ไข Business
Intelligence ที่ดีควรจะช่วยให้เห็นภาพข้อมูลที่ เข้าใจง่าย
ง่ า ยต่ อ การน ามาตัด สิ น ใจ ครอบคลุ ม ทุ ก การใช้ ง าน
รวดเร็ ว ใช้ง านได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาง่ า ยต่ อ การเข้า ถึ ง แต่ มี
ความปลอดภัย ของข้อ มู ล สู ง ซึ่ งจะเป็ นตัว ช่ ว ยในการ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารไปถึงพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาฝ่ าย
IT เพียงอย่างเดียว
แนวคิด Business Intelligence ไม่ใช่แค่เพียงเป็ น
คลังข้อมูล มีการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ มี

กระดานแสดงผลใช้เทคโนโลยีทันสมัย เป็ นระบบของ
ผูบ้ ริ หาร สาหรับองค์กรขนาดใหญ่Business Intelligence
ยังสามารถนาไปปรับใช้ในทุกอุตสาหกรรมได้ ไม่ใช่เพียง
แค่ธุ รกิ จ ไม่ ว่าจะเป็ นหน่ วยงานรั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ องค์
ภาครัฐรวมถึงสถาบันการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาหลัก การน าระบบ Business
Intelligence เข้ามาใช้กบั ธุรกิจ
1.2.2 เพื่อศึ กษากระบวนการทางานของระบบ
Business intelligence
1.2.3 เพื่อนาข้อมูลที่ มีอยู่มาวิเคราะห์และสรุ ป
ออกมาเป็ นรายงานเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ หาร
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1.3.1. ศึ กษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานของ
ระบบ Business Intelligence โดยใช้ โ ปรแกรม
Microstrategy
1.3.2. ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ การและขั้น ตอนการใช้
งานของโปรแกรม Microstrategy
1.3.3. นาหลักการ Business Intelligence มาช่วย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งสามารถดูขอ้ มูลและออกรายงาน
ได้หลายรู ปแบบ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ด้านองค์กร

- มีระบบวิเคราะห์ยอดขายที่สามารถรองรับความ
ซับซ้อนและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจได้

- ช่ ว ยลดเวลาในการรวบรวมและค้น หาข้อ มู ล
ตลอดจนการออกรายงานสรุ ป

- ลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากข้อผิดพลาดของบุคลากรใน
องค์ ก รและค่ า ใช้จ่ า ยด้า นกระดาษที่ น ามาใช้ห รื อ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรายงานต่าง ๆ ได้

ด้านผูศ้ ึกษา

- สามารถนาความรู้และแนวทางที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ไปประยุกต์และพัฒนาระบบ BI วิเคราะห์ขอ้ มูล
ในด้านอื่น ๆ ต่อไป

- เรี ยนรู ้ แนวทางการแก้ปัญหาข่าวกรองทางธุ รกิ จ
ของ Microstrategy ซึ่ งได้น ามาใช้ส นับ สนุ น การ
วิเคราะห์ยอดขาย

- ทราบแนวทางและเครื่ องมื อ ใหม่ ใ นการเข้าถึ ง
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ยอดขายได้โดยง่าย ทันเวลา และ
สามารถปรั บเปลี่ ยนมุมมองของข้อมูลตามต้องการ

2. แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบงานที่
เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับระบบ Business Intelligence
คลังข้อมูล จึงทาให้เกิดเทคโนโลยีที่ทาให้องค์กร
สามารถตอบคาถามตัดสิ นใจ และจัดการได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา มีการจัดทารายงานในรู ปแบบต่าง ๆ จากการดึ ง
ข้อมูลในฐานข้อมูลและคลังข้อมูลจานวนมากเพื่อช่วยใน
การวางแผน บริ หารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ เช่น วิเคราะห์และวาง
แผนการขายเพื่ อ ประเมิ น ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
วิเ คราะห์ สิ น ค้า ที่ ท าก าไรสู ง สุ ด หรื อ ขาดทุ น ต่ า สุ ด เพื่ อ
วางแผนการตลาดและการผลิ ต วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อยอดขายสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั ช่วยสนับสนุ น
ระบบการบริ หารงานและการประเมินผลการดาเนิ นการ
(Corporate Performance Management : CPM) อีกด้วย
ในอดี ตระบบข่าวกรองทางธุรกิจถูกนามาประยุกต์ใช้กบั
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุ น และด าเนิ น การที่ สู ง มาก แต่ ใ นปั จ จุ บั น ระบบ
ดังกล่าวถูกนามาประยุกต์ใช้งานในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ ก มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ล ดลงมาก
ประกอบกับระบบดังกล่าวมีจุดเด่นที่ทาให้ธุรกิจสามารถ
วาง แ ผ น การ ด า เ นิ น การ ต่ าง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ

2.2 กระบวนการจั ด การตามหลั ก การ Business
Intelligence
1) กาหนดแหล่งข้อมูลที่จะนาเข้าสู่คลังข้อมูล
2) การออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse
Design) หรื อตลาดข้อมูล
3) นาข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยกระบวนการ ETL
4) จัดทาข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบหลายมิติ (MultiDimensional Model) หรื อลูกบาศก์ (Cube)
5) นาเสนอข้อมูลสารสนเทศจากลูกบาศก์ที่ได้
สร้างขึ้น
กระบวนการจัดการตามหลักการ BI ประกอบกัน
จากโปรแกรมประยุกต์ห ลาย ๆ โปรแกรมที่ ท าหน้า ที่
แตกต่างกันจากภาพที่ 2.2 โดยเริ่ มจากโปรแกรมในกลุ่ม
ETL Process ในการจัดการข้อมูลเพื่อนาข้อมูลเข้ามาสู่
Data Warehouse โดยส่ วนมากข้อมูลจะมาจากหลาย ๆ
แหล่งหรื อระบบงานต่าง ๆ ในองค์กร เช่นมาจากระบบ
ERP หรื อมาจากระบบ CRM เพื่อเตรี ยมข้อมูลนั้นให้
เหมาะแก่การทาการทา On-Line Analytical Processing
(OLAP) สุ ดท้ายแล้วเป้ าหมายของ Business Intelligence
คือการนาข้อมูลมากมายมาก่อให้เกิดประโยชน์นนั่ เอง
2.3 คลังข้ อมูล ตลาดข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบ
หลายมิติ
คลั ง ข้ อ มู ล เป็ นร ะ บบ ข้ อ มู ล ขน าด ให ญ่ ที่
เอื้ อ อ านวยให้ ผู ้ใ ช้ ง านสามารถใช้ ข ้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพข้อมูลที่ จัดเก็บต้องมี ปริ มาณเพียงพอและ
ต้อ งมี คุ ณ ภาพเพี ย งพอต่ อ การน าไปวิ เ คราะห์ ไ ด้อ ย่า ง
รวดเร็ วไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
ตลาดข้ อ มู ล เป็ นส่ ว นหนึ่ งของคลั ง ข้ อ มู ล ที่
ออ กแ บบ มาเพื่ อ วิ เ คร าะ ห์ ข้ อ มู ล ตามห น้ า ที่ ง าน
(Functional area) เช่นงานการเงินงานการตลาดเป็ นต้น
การพัฒ นาตลาดข้อมู ลเริ่ ม จากการออกแบบฐานข้อมู ล
โดยจะเน้นที่ การออกแบบจากระบบงานย่อยของแต่ละ
ระบบงานในองค์กรก่อนแล้วจึ งนาส่ วนย่อยๆนั้นมารวม
เป็ นระบบคลังข้อมูลขององค์กรต่อไป
แบบจ าลองข้อ มู ล เชิ ง มิ ติ (Dimension Data
Model) แบบจาลองข้อมูลที่ใช้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Analytic Processing :
OLAP) ประกอบด้วยตาราง 2 ชนิ ดคือตารางข้อเท็จจริ ง
(Fact Tables) และตารางมิติหรื อมุมมอง (Dimension
Tables) โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1) ตัววัดเชิงปริ มาณ (Measure) หมายถึงข้อมูลที่
ใช้เพื่อการวัดทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพของสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งเช่ นยอดขายกาไรเป็ นต้นซึ่ งตัววัดเชิ งปริ มาณนี้
ต้องเป็ นตัวเลขเสมอ
2) มิติหรื อมุมมอง (Dimension) หมายถึงข้อมูลที่
เป็ นมุมมองให้แก่ตวั วัดเชิ งปริ มาณเพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเช่นเวลาจังหวัดเป็ นต้น
3) ค่าความจริ ง (Fact) หมายถึงชุดของค่าที่เกิดจาก
การจับคู่กนั ของมิติหรื อมุมมองและตัววัดเชิงปริ มาณที่ทา
ให้เกิ ดค่าใดค่าหนึ่ งที่ มีความหมายสามารถวัดค่าได้และ
บอกเล่าข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.4 SQL Server
คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (relational
database management system หรื อ RDBMS) ผลิตโดย
บริ ษัท
Microsoft เป็ นระบบฐานข้อ มู ล แบบ
Client/Server และรันอยูบ่ น Window NT ซึ่ งใช้ภาษา TSQL ในการดึ งเรี ยกข้อมูล ด้วยเหตุที่ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ทวั่
โลกเก็ บ ไว้ใ นเครื่ อ งที่ ใ ช้ Microsoft Windows เป็ น
Operating System จึ งทา ให้เป็ นการง่ายต่อ Microsoft
SQL ที่จะนา ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ป Windows Based มาเก็บ
และประมวลผล และ ประกอบกับการที่ ราคาถูกและหา
ง่าย จึ งเป็ นปั จจัยหลักที่ ทา ให้ Microsoft SQL จึ งเป็ น
ระบบฐานข้อมูลที่มกั จะถูกเลือกใช้
2.5 Unified Modelling Language (UML)
เป็ นภาษาที่ใช้อธิ บายแบบจาลองต่าง ๆ หรื อเป็ น
ภาษาสัญลักษณ์รูปภาพมาตรฐานสาหรับใช้ในการสร้าง
แบบจาลองเชิงวัตถุโดย UML เป็ นภาษามาตรฐานสาหรับ
สร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน สามารถใช้ UML ใน
การสร้างมุมมองกาหนดรายละเอียดสร้างระบบงานและ
จัดทาเอกสารอ้างอิงให้แก่ระบบงานได้ เนื่ องจาก UML

เป็ นภาษาที่ มีการใช้สัญลักษณ์ รู ปภาพ จึ ง อาจมี ผูเ้ ข้าใจ
สับสนว่า UML เป็ นการสร้างแผนภาพหรื อเป็ นเพียงการ
ใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิ บายระบบงานเท่านั้นแต่แท้จริ งแล้ว
UML มีลกั ษณะของแบบจาลองข้อมูล คือเป็ นแบบจาลอง
ที่เอาไว้อธิ บายแบบจาลองอื่น ๆ อีกที การใช้งานภาษา
UML นอกจากจะต้อ งเข้า ใจในแนวความคิ ด เชิ ง วัต ถุ
แล้ ว ยัง จ าเป็ นต้ อ งมี พ้ื น ฐานความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
แบบจาลองภาพด้วยเช่นกัน

3. วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
ส าหรั บ ปั จ จัย หลัก ในการท า BI ให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จนั้นมี 2 ประการ ได้แก่ คน กับ เครื่ องมือ ใน
แง่ ข องคน คื อ ผู ้บ ริ ห ารต้อ งเห็ น ความส าคัญ และเห็ น
ประโยชน์ในการทา และนักวิเคราะห์ ต้องทาให้ผบู ้ ริ หาร
เห็นว่า BI เป็ นเรื่ องที่สาคัญและมีประโยชน์จริ ง ๆ
ในอดี ตที่ ผ่านมานั้นเรามักใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ไปในการเก็บ ข้อมูล เสี ย เป็ นส่ วนใหญ่ แต่ใ นปั จ จุ บัน นี้
ข้อมูลที่ถูกเก็บอยูค่ วรนามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ทาง
ธุรกิ จให้มากที่ สุด เช่นในแง่ของการเพิ่มกาไรให้องค์กร
การควบคุ มต้นทุ น การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ จะ ช่ วยสนั บ สนุ น
กระบวนการตัด สิ น ใจ อัน เป็ นลักษณะของการท า BI
ข้อมูลที่มีอยูจ่ ะมีคุณค่าแก่ผทู ้ ี่รู้จกั นามาวิเคราะห์ใช้งานให้
เกิดประโยชน์นนั่ เอง
จึ งเกิ ดแนวคิ ดที่ จะน าระบบ BI มาใช้โดยการ
จัด ท าคลัง ข้อ มู ล มาเพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการช่ ว ย
สนับสนุ นการวิเคราะห์ยอดขาย ร้าน Super Store โดย
ระบบจะทาการนาเข้าข้อมูลที่มีอยูเ่ ท่าที่จาเป็ นซึ่ งรวบรวม
ได้จากฐานข้อมูลด้านต่างๆมากลัน่ กรองและตรวจสอบ
เพื่ อ สั ง เคราะห์ รู ปแบบข้ อ มู ล ขึ้ นมาใหม่ โ ดยการ
ประมวลผลสรุ ปรวมข้อมูลและจัดเก็บให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
พร้อมสาหรับการวิเคราะห์ซ่ ึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตาม
ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และลดขั้น ตอนในการปฏิ บัติ ง านคื อ
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเรี ยกดูรายงานที่

ต้องการโดยตรงจากลูกบาศก์ที่ได้จดั ทาไว้แล้วซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองได้ในหลายด้าน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการสร้ างรายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล Super Store Sale
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Macbook Pro13”
2. CPU : Intel® Core i5-3MB L3
3. Memory : 8.00 GB
4. Hard Disk : 512 GB
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
1. ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 (Boot Camp)
2. ระบบจัดเก็บข้อมูล MySQL ใช้ออกแบบและจัดเก็บ
ฐานข้อมูล
3. โปรแกรม Visual Paradigm เขียน UML
4. โปรแกรม Microstrategy Analytics Desktop
5. บราวเซอร์ที่ใช้ในการแสดงผล Chrome
3.3 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ได้ก าหนดขั้น ตอนการศึ ก ษาไว้ 5 ขั้น ตอน มี
รายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ Requirement ที่ ผูบ้ ริ หารต้องการ
ทราบ ส ารวจความต้ อ งการข้ อ มู ล การขายเพื่ อ การ
วิเคราะห์ยอดขาย เพื่อให้ทราบในสิ่ งที่ เป็ นไปตามความ
ต้องการในการวิเคราะห์ยอดขาย ตามมิติและมุมมองของ
ข้อ มู ล ที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการและมี ค วามสอดคล้อ งกับข้อ มู ล ที่
บันทึกไว้
2. ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี BI ด้วยโปรแกรม
Microstrategy เพื่อให้ทราบถึงการใช้เครื่ องมือ ขั้นตอน
การทางาน การแสดงผล เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร
3. จัดเตรี ยมองค์ประกอบหลัก เพื่อความพร้อมทั้ง
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่จะนามาศึกษาวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไป
4. พัฒนาและวิเคราะห์ดว้ ย BI โดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่ องมือที่ชาญฉลาดของโปรแกรม Microstrategy

5) ออกแบบและสร้างรายงานวิเคราะห์หลายมิติ
เพื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้ ง านหรื อผู ้บ ริ หาร ทราบถึ ง ผลของการ
วิเคราะห์ในแบบที่เข้าใจง่าย รวดเร็ ว และถูกต้อง

4. ผลการศึกษา
การพัฒนาระบบและการนาเสนอรายงาน
จากการวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูลในบทที่
ผ่านมาสามารถนามาพัฒนาระบบและนาเสนอรายงาน
โดยแบ่งขั้นตอนการพัฒนาและนาเสนอระบบ BI สาหรับ
วิเคราะห์ยอดขายทั้งหมดของร้าน Superstore ได้ดงั รู ป
4.1

จากรู ป 4.1 สามารถอธิ บายขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ BI เพื่อนามาวิเคราะห์ ยอดขายทั้งหมดของร้ าน
Superstore มีดงั นี้
1. โอนข้อมูลเข้าคลังข้อมูลเป็ นขั้นตอนในการ
จัดการข้อมูลเข้าสู่ คลังข้อมูลโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ต้นทางเข้าสู่ พ้ืนที่ พกั ข้อมูลจากนั้นดึงข้อมูลจากพื้นที่ พกั
ข้อมูลมาแปลงหรื อเปลี่ยนรู ปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การนาไปใช้งานแล้วจึงโอนข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
2. สร้ า งลู ก บาศก์ วิ เ คราะห์ ป ระมวลผลแบบ
ออนไลน์เป็ นขั้นตอนในการนาข้อมูลจากคลังข้อมูลมา
สร้ า งความสั ม พัน ธ์ เ ป็ นลู ก บาศก์ โ ดยประกอบด้ ว ย
Dimension และ Measure เพื่อให้ระบบเก็บผลลัพธ์ที่ได้
ไว้ในลูกบาศก์ขอ้ มูลซึ่ งทาให้สามารถตอบการสอบถาม
ข้อมูลได้รวดเร็ ว
4.1 ผลการศึกษา

จากการที่ นักศึ ก ษาได้ท าการศึ ก ษาและใช้ง าน
โปรแกรม Microstrategy แล้วนั้น ได้เรี ยนรู ้อุปกรณ์และ
เครื่ องมือในการใช้งาน ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ ดังนี้
Drill
เจาะลึ ก ข้อ มู ล ลงไปในระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน ของ
รายละเอี ย ด สร้ างแต่ ละ Visualizations ที่ สามารถไป
ระดับที่ลึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลที่วิเคราะห์มาก
ขึ้น

สร้ า งและโต้ต อบด้ว ยการแสดง Visualization
สามารถเพิ่ม Panel ที่จะใช้มุมมองที่แตกต่างกันกับข้อมูล

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างแสดงการLayouts & Panels
Filtering
สามารถปรั บ แต่ ง ข้อ มู ล ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ที่
ระบุ เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในระดับรู ปแบบ Panel
ทั้งหมดที่มีอยูภ่ ายใต้หนึ่งในรู ปแบบที่จะทาการกรอง

ภาพที่4.2 แสดงตัวอย่างการ Drill
Calculations on the Fly
สร้ างการรวมใช้ฟังก์ชันทางสถิ ติห รื อสร้ างการ
ดาเนินงานทัว่ ไปขณะที่การวิเคราะห์ขอ้ มูลของคุณ
ภาพที่4.6 ตัวอย่างแสดงการ Filtering

ภาพที่4.3 แสดงตัวอย่างการ Calculations on the Fly
Thresholds
เพิ่ มเติ ม รู ป แบบตามรหัส สี ใ นข้อ มูล ให้เ ป็ นไป
ตามค่าของเกณฑ์ที่กาหนดไว้

Page By
เมื่อทางานร่ วมกับข้อมูลชุดใหญ่มากก็สามารถทา
ได้ง่ายไปยังกลุ่มข้อ มูลในส่ วนย่อย และดู เพียงหนึ่ งใน
ส่วนย่อยในเวลา

ภาพที่4.7 แสดงการPage By

ภาพที่4.4 ตัวอย่างแสดงการ Thresholds
Layouts & Panels

2. ปี 2009-2012 ในแต่ละรัฐ กลุ่มลูกค้าประเภทใดที่ มี
ยอดสัง่ ซื้อสิ นค้ามากที่สุด
ตัวแปร = ยอดขาย ปี กลุ่มลูกค้า รัฐ

ภาพที่ 4.8 แสดงตัวอย่างการสร้าง Visualization

ตัวอย่ างการแสดงผล

4.2 การทารายงานสรุ ปผล Dashboard เพื่อแสดงผลการ
วิเคราะห์
รายงานสรุ ปผลถูกออกแบบมาเพื่อให้ผูต้ ดั สิ นใจ
เห็ น ข้อ มู ล หลากหลายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นที่ รั บ ผิด ชอบ
แสดงการสรุ ปรายงานต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็ นสรุ ปรายงาน
ยอดขายทั้ง หมด ก าไร ต้น ทุ น การส่ ง สิ น ค้า ผ่ า นการ
วิเคราะห์ตวั วัดและมิติ
ตัวอย่าง Requirement ที่ทาการวิเคราะห์มีดงั ต่อไปนี้
1. ปี 2009-2012 ปี ไหน รัฐไหนทายอดขายได้มากที่ สุ ด
ตัวแปร = ยอดขาย ปี เดือน รัฐ

ตัวอย่ างการแสดงผล

3. ปี 2009-2012 แบ่ ง ตามไตรมาส ไตรมาสใดท า
ยอดขายได้มากที่ สุด และในแต่ละไตรมาสของทุกปี
ปี ใดทายอดขายได้มากที่สุด
ตัวแปร = ยอดขาย ปี กลุ่มลูกค้า รัฐ

ตัวอย่ างการแสดงผล

4. ปี 2009-2012 แบ่งตามไตรมาส สิ นค้าประเภทไหนมี
ย อ ด ข า ย ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ คื อ สิ น ค้ า ช นิ ด ใ ด
ตัวแปร = ยอดขาย ปี ไตรมาส ประเภทสิ นค้าใหญ่ย่อย ชนิดสิ นค้า

ตัวอย่ างการแสดงผล

5. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การนา BI มาใช้สนับสนุ นกิ จกรรมธุ รกิ จเป็ น
กระบวนการนาเครื่ องมื อทางเทคโนโลยีสารสนเทศมา

เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการทางธุ รกิจเครื่ องมือเหล่านี้
จะส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานของ
บุ ค ลากรทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆทาให้บุคลากรจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการคิดและการทางานหากบุคลากรไม่มีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดการตอบสนองในเชิงลบเช่นการ
ต่อต้านการใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
เป็ นต้นการตอบสนองในเชิ งลบนี้ จะทาให้องค์กรไม่ได้
รับประโยชน์การจากนา BI มาใช้เพื่อสร้างความเปรี ยบ
ทางการแข่งขันใดๆ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องมีการวางแผนสาหรับการนา
BI มาใช้ในองค์กรการวางแผนนี้ จะต้องครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการโครงสร้างระบบวิธีการงาน
การปฏิ บัติ ง านและการพัฒ นาศักยภาพการท างานของ
บุคคลการเปลี่ ยนแปลงเหล่านี้ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ BI โดยทัว่ ไปแล้วการจัดการเปลี่ยนแปลงนั้นผูบ้ ริ หาร
จะต้องอธิ บายกระบวนการเปลี่ ยนแปลงให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
รั บ รู ้ แ ละต้อ งอธิ บ ายเหตุผ ลของการเปลี่ ยนแปลงอย่า ง
ตรงไปตรงมา ผูบ้ ริ หารต้องออกแบบวิธีการเปลี่ยนแปลง
ที่ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายขององค์ก รรสภาพแวดล้อ ม
ภายในและนอกองค์ก รวัฒ นธรรมดั้ง เดิ ม ขององค์ก าร
แนวคิดและทัศนคติของบุคลากร นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารต้อง
พร้ อ มที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรในการรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงซึ่ งวิธีที่ดีที่สุดคือการให้บุคลากรมีส่วนร่ วม
ในการเปลี่ยนแปลงโดยตรง

จากการทดสอบจากผูใ้ ช้งานจานวน 14 คน พบว่า
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.44 ซึ่ ง
สามารถแปรผลได้ว่า ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจในระดับ
มาก

5.1 สรุปผลการศึกษา
ส รุ ป เ ห ตุ ผ ล ที่ เ ลื อ ก ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
MICROSTRATEGY มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาก
การที่ศึกษาค้นคว้าและเลือกโปรแกรม Microstrategy มา
ใช้ ง านในการวิ เ คราะห์ น้ ั น นั ก ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า
โปรแกรมโดยรวมมีความสวยงาม เรี ยบง่าย ซึ่ง Tools ต่าง
ๆ ในโปรแกรมมี สั ญ ลัก ษณ์ ที่ คุ ้น เคย ไม่ ต ้อ งท าการ
เสี ยเวลาศึกษาเรื่ องการใช้ Tools มากนัก เหมาะกับผูท้ ี่ไม่
มี ค วามช านาญในการเขี ย นโปรแกรม ก็ ส ามารถใช้
โปรแกรมนี้ มาช่ วยในการสนับ สนุ น การวิเ คราะห์ แ ละ
ตัด สิ น ใจได้อี ก ด้ว ย เริ่ ม จากการที่ Import ข้อ มู ล นั้น
สามารถนาเข้าได้หลากหลาย และยังสามารถเชื่ อมต่อกับ
ฐานข้อ มู ล ได้ อี ก ด้ ว ยเมื่ อ น าเข้า ข้อ มู ล แล้ว สามารถ
ปรั บ แต่ ง ข้อ มู ล เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การน าไปวิ เ คราะห์ ไ ด้ม าก
ยิง่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลใน Attribute ที่เกี่ยวกับที่อยูข่ อง
ลูกค้านั้น ให้ไปปรับ Data Type เป็ น Address พอ Import
ข้อมูลเข้าไป โปรแกรมจะทาหน้าที่อนั ชาญฉลาด เมื่อเรา
สร้าง Visualization แบบ Map จะแสดงออกมาตามแผนที่
เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การดู ข ้อ มู ล มากขึ้ น การสร้ า ง Dashboard มี
Visualization ให้เลือกมากมายที่ จะรองรับการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละแบบ
จุดเด่นของ Microstrategy (Analytics Desktop)
1. ใช้งานง่ ายเพียงแค่คลิ กเมาส์ ลากและวาง ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายงานได้โดยไม่ตอ้ งมีการคียข์ อ้ มูลใหม่
ซึ่ ง ผูใ้ ช้ส ามารถถามตอบค าถามทางธุ ร กิ จ ได้ห ลาย
มุ ม มองเพี ย งในเวลาไม่ กี่ น าที ซ่ ึ ง ช่ ว ยการตัด สิ น ใจ
แม่นยาและรวดเร็ วกว่าคู่แข่งขันทั้งในเชิ งกว้างและ
เชิงลึก
2. สามารถดึ งข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ หลากหลายภายใน
องค์กรมาทาการวิเคราะห์เช่นExcel, Dbase, Access,
ORACLE, SQL. Server, Informix, Progress, DB2
เป็ นต้น โดยไม่ มี ก ารเขี ย นโปรแกรมภายใต้ ก าร
วิเคราะห์ในเงื่ อนไขต่างๆการวิเคราะห์แบบหลายมิติ
(Multidimensional Analysis) วิเคราะห์แสดงผลในรู ป
ของกราฟแบบต่า งๆได้สามารถรองรั บ ธุ รกิ จ ได้ทุ ก
ประเภทสามารถวิเคราะห์ได้ในเวลาที่รวดเร็ วเป็ นต้น

3. Dashboard ซึ่ งแสดงออกแบบ Real-Time สามารถ
เพิ่มแก้ไข Dashboard และวิเคราะห์ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างตรงตามความต้องการ
4. สามารถ Export ออกมาเป็ นไฟล์นามสกุล .mstr เพื่อ
ความสะดวกในการนาไปใช้งานต่อ
5. สามารถ Upload ผ่ า นCloud Server ของ
Microstrategy เพื่ อง่ ายต่อ การเข้า ถึ ง ข้อ มูล มากขึ้ น
ดาวน์โหลดฟรี ซึ่ งเป็ นเวอร์ ชั่น Analytics Desktop
เหมาะสาหรับผูท้ ี่ศึกษา หรื อต้องการทดลองใช้ ซึ่ งไม่
จากัดเวลาการใช้ สามารถทาการวิเคราะห์ ไ ด้อ ย่า ง
สมบูรณ์แบบ ซึ่ งฟั งก์ชนั่ ที่ ได้รับไม่ต่างจากเวอร์ ชั่น
สาหรับองค์กรธุรกิจที่เสี ยค่าใช้จ่ายมากนัก เนื่องจากที่
เสี ยค่าใช้จ่าย จะมี ฟังก์ชั่นโดยเฉพาะที่ เหมาะสมกับ
องค์กร
ข้ อ จ ากั ด ของโปรแกรม Microstrategy (Analytics
Desktop)
1. โปรแกรมยังไม่เสถียรขณะ save โปรแกรมกลับไป
เริ่ มต้นหน้าแรก
2. เมื่ อกดจบการทางาน โดยการที่ ต้ งั ใจหรื ออาจไม่ได้
ตั้งใจ โปรแกรมไม่มีหน้าต่างโต้ตอบถามก่ อนว่าจะ
save งานที่ผ่านมาหรื อไม่ ซึ่ งอาจเกิดความผิดพลาด
งานอาจสูญหายได้
3. การปรับหน้าต่างของ Visualization มี ขอบเขตการ
จ ากั ด ไม่ ส ามารถลากตามอิ ส ระได้ ท าให้ บ าง
Dashboard จึงไม่สวยงามตามที่ตอ้ งการ
4. การ Link ระหว่าง Visualization ไม่เป็ นอัตโนมัติ
ผูใ้ ช้ตอ้ งไปตั้งค่าในทุกๆ Visualization ทาให้เสี ยเวลา
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ เ คราะห์ ย อดขายร้ า น Superstore ตาม
Requirement ที่ ผูบ้ ริ หารต้องการ ด้วยการใช้โปรแกรม
Microstrategy มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรศึกษาการกาหนดค่าต่าง ๆ ของ Microstrategy
เพิม่ เติมเพื่อประสิ ทธิภาพของการพัฒนาระบบอื่นๆต่อไป
2. ควรมี ก ารสร้ า งมิ ติ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม มุ ม มองการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลบางส่วนที่ยงั ขาดอยู่
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