
 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

        ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรง การท่ีจะ
ทําใหองคกรสามารถวางแผนบริหารงานไดรวดเร็วและถูกตองนั้นจึงเปนส่ิงสําคัญ ซ่ึงเปนขอ
ไดเปรียบหนึ่งของการแขงขัน องคกรจําเปนตองอาศัยประโยชนจากขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย
และครบถวน เปนสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัตงิานประจําวัน วางแผนการใช
ทรัพยากรทั้งหมด วางแผนกลยุทธและตัดสินใจแกปญหาไดทันตอเหตุการณ การใชประโยชนจาก
ระบบฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจ เปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับผูบริหารในการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของฐานขอมูลและความรู ท่ีเปนขอมูลสนับสนุนเพือ่การวิเคราะหและวางแผน 

 การนําขอมูลสารสนเทศจากฐานขอมูลขององคกรเพื่อนํามาใชสําหรับการวิเคราะหและ
ตัดสินใจ จําเปนตองมีขอมูลสนับสนุนจากหลายดาน และเปนขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือ ซ่ึงตองมี
การรวบรวมขอมูลท่ีมีอยูในองคกรและนํามาจัดเก็บอยางเปนระบบ รวมถึงการคนหาและเรียกใช
ขอมูลท่ีตองการออกมาจากระบบฐานขอมูลดวย ซ่ึงจะเนนการนําเสนอขอมูลเพื่อใหเห็นถึง
ภาพรวมในดานตางๆ โดยการวิเคราะหตองสามารถทําไดในแบบหลายมิติ จะเห็นไดวาขอมูลท่ี
นํามาประกอบกันมีมากและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอด 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล ท่ีมุงเนนการวิจัย และผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  ท่ีผานมามีฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บในลักษณะ ฐานขอมูลเชิง
ปฏิบัติการ (Operational Database) โดยมีฐานขอมูลรองรับหลายระบบ อาทิเชน ฐานขอมูล
นักศึกษา ฐานขอมูลศิษยเกา ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลการวิจัย ฐานขอมูล
ประกันคุณภาพ และฐานขอมูลการลงทะเบียน ไดมีการนําเสนอขอมูลดวยแนวคิดของสารสนเทศ
ในโครงการสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU MIS) โดยมีสํานักบริการเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ เป นหน ว ย ง าน ท่ี รับ ผิดชอบ  ซ่ึ ง กองแผนง าน  สํ านั ก ง านมหาวิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองการนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน เพื่อ
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากกองแผนงาน สํานักงาน
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มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีบทบาทหนาท่ีประสานงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณและ
อัตรากําลัง จัดทําแผนและโครงการพัฒนาดานตางๆ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการวิจัยสถาบันและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
การพัฒนาการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด 

        ปจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหมยังประสบปญหาการใชประโยชนจากฐานขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย คือ การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธของระบบสารสนเทศมีจุดมุงหมายท่ีจะแสดง
ความสัมพันธท่ีมีอยูจริงของขอมูล มีความซับซอนมากและมีขนาดใหญ ทําใหการเรียกใชขอมูล
จากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ มีประสิทธิภาพของระบบลดลงและทํางานไดชาลง และการตอบสนอง
การทําคิวร่ีท่ีซับซอนไดไมดีเทาท่ีควร รายงานสารสนเทศท่ีมุงเนนการนําเสนอขอมูลปจจุบัน ไม
สามารถแสดงขอมูลในปยอนหลังได จึงไมสามารถหาคําตอบไดในเชิงพยากรณ อีกท้ังขอมูลท่ี
นําเสนอมีรูปแบบตายตัว ไมสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความตองการของผูใชงาน เนื่องจาก
ลักษณะความตองการขอมูลมีการเปล่ียนแปลงมุมมองอยูเสมอ และขอมูลถูกจัดเก็บอยูในฐานขอมูล
ของระบบงานตางๆ ซ่ึงยากแกการเรียกใชและขาดความสัมพันธกัน 

        ดังนั้นผูศึกษา จึงมีความสนใจการพัฒนาคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลยอนหลังในอดีต มีการเช่ือมโยงขอมูลเปนโครงสรางในเชิงมิติ 
โดยใชซอฟแวรของกลุมบิสสิเนส อินเทลลิเจนท เพื่อนําขอมูลท่ีมีจัดทํารายงานสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ ท่ี เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห สําหรับการวางแผนและประกอบการ
ตัดสินใจดานบริหารอยางถูกตองตรงตามความตองการของผูใชงานอยางรวดเร็ว  

 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนงานสําหรับกองแผนงานสํานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2) เพื่อพัฒนาสารสนเทศจากคลังขอมูลโดยใชซอฟแวรของกลุมบิสสิเนส อินเทลลิเจนท
เปนเคร่ืองมือในการนําเสนอรายงาน  
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1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

1) สามารถนําเสนอขอมูลบุคลากร ขอมูลนักศึกษา ขอมูลหลักสูตร ขอมูลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในรูปแบบรายงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

2) รายงานมีรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการขอมูลในเชิง
วิเคราะหได 

 3) คลังขอมูลถูกออกแบบใหมีการตอบสนองการนําเสนอขอมูลไดหลายมิติ ลดความ
ซับซอนของขอมูลลงและปรับใหขอมูลมีความสัมพันธกัน ทําใหการนําเสนอรายงานมีความ
รวดเร็ว รองรับการเก็บขอมูลยอนหลัง เพือ่การวิเคราะหขอมูลตามชวงเวลา 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตดานขอมูล  

        ขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีสนใจประกอบดวยขอมูล 4 ดานดวยกันคือ ดาน
บุคลากร ดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานงานวิจัย ซ่ึงผูศึกษามีแนวคิดท่ีจะทําการพัฒนาคลังขอมูล 
เพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนาตอไป ประกอบดวยขอมูลยอนหลังต้ังแตปพ.ศ 2550 - 2554 และ
สามารถดําเนินการไดในปตอๆไป และการผลิตรายงานเชิงการวิเคราะห รูปแบบของรายการขอมูล
ยึดแบบฟอรมรายงานจากความตองการของกองแผนงานเปนหลัก 

1.4.2 ขอบเขตดานระบบงาน 
สามารถนําเสนอรายงานเชิงวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลดานตางๆ ท่ีเก็บในคลังขอมูล แบงได 

4 ดาน ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานงานวิจัย ซ่ึงการพัฒนาระบบ
รายงานเชิงวิเคราะหจากขอมูลท่ีจัดเก็บในคลังขอมูล ใชซอฟตแวร ออราเคิล บิสสิเนส อินเทลลิ-
เจนท ในการนําเสนอขอมูล  

1.4.3 ขอบเขตดานผูใชงาน 

        กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

1.5 แผนการดาํเนินงาน 

 1) ศึกษาและรวบรวมความตองการขอมูลสารสนเทศจากกองแผนงาน ประกอบกับรายงาน
ประจําปมหาวทิยาลัยเชียงใหม และรายงานตัวช้ีวดั 
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2) ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการใชประโยชนของฐานขอมูลท่ีจัดเก็บในระบบบุคลากร 
ระบบนักศึกษา ระบบหลักสูตร ระบบงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3) ศึกษาโครงสรางระบบฐานขอมูลปฏิบัติการสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้ง
ความตองการในการใชขอมูลเชิงวิเคราะห 

 4) ออกแบบระบบคลังขอมูลและการเช่ือมโยงขอมูล 

5) พัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลระหวางฐานขอมูลสารสนเทศกับฐานคลังขอมูล 

6) พัฒนาระบบการแสดงผลการวิเคราะหสําหรับผูใชงานในการเรียกดูขอมูล 
              7) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 

1.6 สถานท่ีใชในการดําเนนิการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1.6.1 สถานท่ีทําการวิจยั 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2) สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3) สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

1.6.2 อุปกรณในการดําเนินการวิจยั  

1) ฮารดแวร 

- เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (server)รุน Intel Xeon   
       - ความเร็วหนวยประมวลผลกลาง 2.40 GHz  
       - อุปกรณบันทึกผล (Hard Disk) ขนาด 100 กิกะไบต  
       - หนวยความจําสํารอง (RAM) ขนาด 2.0 กิกะไบต 

2) ซอฟตแวร 

  - ระบบปฏิบัตกิารไมโครซอฟตวินโดวส 2008 (Microsoft  Windows 2008) 
         - ระบบจัดการฐานขอมูลเอสคิวเอลเซิรฟเวอร 2008 (SQL Server 2008) 
         - โปรแกรมไมโครซอฟตวิชวลสตูดิโอ 2008 ( Microsoft Visual Studio 2008) 
          - โปรแกรมออราเคิล บิสิเนส อินเทลลิเจน (Oracle Business Intelligence) 
                     

 


