
 
 

 

บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
        ปจจุบันองคกรท่ีจะประสบความสําเร็จประกอบดวยปจจัยหลายอยาง และปจจัยหนึ่งคือขอมูล
ท่ีมีอยูและใชประจําวัน (Operational Database) ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนจนเปนปญหาสําหรับองคกรในการ
จัดการเก็บขอมูล ซ่ึงขอมูลเหลานี้อาจถูกเก็บรวบรวมอยูในรูปแบบตางๆ เชน เทปแมเหล็ก  แผนซีดี 
นอกจากนั้นขอมูลท่ีมีจํานวนมากยังไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหทางธุรกิจหรือชวย
ดานบริหารสําหรับการตัดสินใจได เนื่องจากมีการใชเวลาในการประมวลผลที่นานและสง
ผลกระทบยังระบบการทํางานของเครื่องท่ีใชงานประจําวัน เพื่อท่ีจะทําใหขอมูลท่ีมีอยูสามารถ
ตอบสนองความตองการทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดเร่ือง
คลังขอมูล (Data Warehouse) ข้ึนเพื่อตอบสนองงานในรูปแบบของคลังเก็บขอมูลสําหรับการ
บริหาร สามารถจะนําขอมูลท่ีมีอยูมาใชอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
เหนือคูแขง โดย กิตติพงษ กลมกลอม(2552) ไดใหความหมายของคลังขอมูลไววา คลังขอมูลเปน
ระบบขอมูลขนาดใหญท่ีเอ้ืออํานวยใหผูใชงานสามารถใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลท่ี
จัดเก็บอยูในคลังขอมูลตองมีปริมาณเพียงพอ และเปนขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงพอตอการนําไป
วิเคราะห เพ่ือหาคําตอบท่ีเหมาะสมทางธุรกิจ การจัดเก็บขอมูลตองเอ้ืออํานวยใหการใชขอมูลเชิง
วิเคราะหเปนไปไดโดยงาย สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็วไมยุงยากซับซอน 

 

2.1 ลักษณะของระบบคลังขอมูล 
        ลักษณะของระบบคลังขอมูล ท่ีแตกตางจากฐานขอมูลปฎิบัติการประกอบดวย 4 ประการดังนี้ 
(Inmon, 2005: 32)  

1) การจัดกลุมตามเนื้อหาของขอมูล (Subject–Oriented Data) คลังขอมูลสามารถนํามาใช
ในการวิเคราะหเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชนในองคกรแตละแหงมักจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองตอการทํางานขององคกรท่ีแตกตางกัน พัฒนาระบบสารสนเทศการขาย เพ่ือตอบสนอง
ตอการวิเคราะหขอมูลการขายสินคา พัฒนาระบบสินคาคงคลัง เพื่อตอบสนองตอการวิเคราะห
ขอมูลการส่ังสินคา เปนตน การจัดกลุมขอมูลตามระบบสารสนเทศดังกลาว เปนการแบงขอมูลตาม
กิจกรรมขององคกรท่ีแตกตางกัน ในคลังขอมูล ขอมูลจะถูกจัดกลุมตามเน้ือหาของขอมูล โดยการ
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พิจารณาวา ในบรรดาขอมูลท่ีมีอยูในทุกๆระบบนั้นมีขอมูลใดบางท่ีบอกเลาเร่ืองราวเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน จะถูกจัดอยูในกลุมเดียวกันได 

 2) การรวมขอมูลเปนหนึ่งเดียว (Integrated Data) ขอมูลท่ีเขามาสูคลังขอมูลนั้นมีท่ีมาจาก
หลายๆแหลง ขอมูลที่มีความหมายเดียวกันแตอาจจะมีชนิดขอมูลท่ีแตกตางกันไป เชน จากระบบ
ปฏิบัติงานประจําวันขององคกร จากระบบสารสนเทศตางๆในองคกร หรือจากแหลงขอมูล
ภายนอก ดังนั้นเม่ือแหลงขอมูลมีมากมายหลากหลาย จึงเปนไปไดท่ีจะเกิดความซํ้าซอนของขอมูล
ข้ึน หนาท่ีของคลังขอมูล คือ การกําจัดความซํ้าซอนของขอมูล ทําใหชนิดของขอมูลท่ีแตกตางกัน
รวมเปนชนิดเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการวิเคราะหขอมูล 

 3) ความสัมพันธกับเวลา (Time Referenced Data) ขอมูลในคลังขอมูลแตกตางจากขอมูล
ในระบบปฏิบัติการตรงที่ ในขอมูลปฏิบัติการ จะเก็บเฉพาะขอมูลในปจจุบัน ซ่ึงมีผลตอการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร ณ ขณะนั้น แตระบบคลังขอมูลจะมุงเนนไปท่ีการเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะห
ขอมูลตามชวงเวลา ดังนั้นระบบคลังขอมูลตองจัดเก็บขอมูลท้ังในอดีตและปจจุบันขององคกร โดย
เม่ือนํามาใชงานระบบจะสามารถแสดงขอมูลยอนหลังไดเชน 3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน  

 4) ความเสถียรของขอมูล (Non-Volatile Data) เพ่ือรักษาคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธกับ
เวลา ขอมูลในคลังขอมูลจึงเปนขอมูลท่ีคงอยูตลอดไปไมวาขอมูลจะเกาเพียงใด ก็ยังจะอยูใน
คลังขอมูลตลอด ไมเปล่ียนแปลง เราเรียกคุณสมบัตินี้วา ความเสถียรของขอมูล ท้ังนี้เพื่อใหการ
วิเคราะหขอมูลแบบชวงเวลาใหผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามถึงแมขอมูลจะไมถูกลบออก
จากคลังขอมูล แตเพื่อการจัดการพื้นท่ีในคลังขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ สามารถถูกเปล่ียนแปลง
รูปแบบไป เพื่อใหขอมูลมีขนาดเล็กลงไดโดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบดังกลาวไมกระทบตอการ
วิเคราะหขอมูล 

 

2.2 สถาปตยกรรมคลังขอมูล (Data Warehouse Architecture)  
        สถาปตยกรรมคลังขอมูลเปนโครงสรางมาตรฐานที่ใชอธิบายเพื่อใหเขาใจแนวคิดและ
กระบวนการของคลังขอมูลนั้นๆ ในการศึกษามีรายการดังนี้ องคประกอบท่ีทําใหหนาท่ีในการเก็บ
ขอมูล สถาปตยกรรมแบบตางๆ (กิตติพงษ กลมกลอม , 2552: 20-26) 

2.2.1 องคประกอบท่ีทําใหหนาท่ีในการเก็บขอมูล 
        จากความหมายของระบบคลังขอมูล เปนระบบขอมูลขนาดใหญ ในทางปฏิบัติส่ิงท่ีจัดเก็บใน
คลังขอมูล ไมไดมีขอมูลเพียงอยางเดียว หากยังมีขอมูลสําหรับดําเนินการรวมอยูดวย โดย แสดงใน
รูปท่ี 2.2 
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        ในรูปท่ี 2.3 แสดงรูปแบบสถาปตยกรรมระบบคลังขอมูลแบบกระจาย ซ่ึงมีขอดีคือ เปน
สถาปตยกรรมขอมูลท่ีสรางงายกวา ดังนั้นจึงเปนการงายท่ีจะออกแบบและสรางทีละสวนสามารถ
ตอบสนองความตองการใชงานขอมูลจากคลังขอมูลอยางเรงรีบได ขอดีอีกประการคือสามารถ
กระจายความเส่ียงในกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสียหายข้ึนกับขอมูลไดดี เนื่องจากมรการกระจายตัว
ของขอมูล ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีขอมูลชุดหนึ่งในฐานขอมูลฐานหน่ึงอาจถูกทําลาย แตขอมูลชุด
เดียวกันอีกท่ีหนึ่งยังคงอยูและสามารถนํามาทดแทนได ขอเสียคือ มีโอกาสที่ขอมูลขาดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน คือมีการยอมใหขอมูลชุดเดียวกันมีอยูในหลายๆที่ มีโอกาสท่ีขอมูลท้ังสองท่ีไม
สอดคลองกันซ่ึงอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน เกิดการหยุดของระบบหลังจากการถายโอน
ขอมูลชุดเดียวกันจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งยังไมเสร็จสมบูรณ 
 
2.3 แนวทางในการพัฒนาคลังขอมูล 
        การจําแนกประเภทของการพัฒนาจะ พิจารณาจากลักษณะและลําดับเวลา กอน-หลัง มี 3 วิธี
คือ การพัฒนาคลังขอมูลดวยหลักการพัฒนาจากบนลงลาง การพัฒนาคลังขอมูลดวยหลักการพัฒนา
จากลางข้ึนบน และการพัฒนาดวยหลักการผสม 

1) การพัฒนาคลังขอมูลดวยหลักการพัฒนาจากบนลงลาง(Top-Down Data Warehouse 
Development) เปนหลักการที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสถาปตยกรรมแบบรวม จะทําใหไดคลังขอมูล
รวมของทั้งองคกรในคราวเดียว โดยวิธีพัฒนาจะเร่ิมจากการวิเคราะหองคกรธุรกิจและออกแบบ
แบบจําลองขอมูลท่ีเปนภาพรวมแลวจึงวิเคราะหขอมูลนําเขาและผลลัพธ เพื่อการออกแบบและ
สรางดาตามารทตอไป 

2) การพัฒนาคลังขอมูลดวยหลักการพัฒนาจากลางข้ึนบน(Bottom-Up Data Warehouse 
Development)  ตรงกันขามกับแนวทางบนลงลาง การวิเคราะหและออกแบบเพ่ือสรางคลังขอมูลจะ
เร่ิมดวยวิธีการวิเคราะหและออกแบบผลลัพธและเขามูลนําเขาทีละสวนแลวจึงออกแบบแบบจําลอง
ขอมูลหลังจากนั้นจึงมีการนําขอมูลท่ีมีอยูในแตละสวนมารวมกัน 

3) การพัฒนาคลังขอมูลดวยหลักการพัฒนาแบบผสม(Mixed Data Warehouse 
Development) โดยแยกขอมูลออกเปนสวนๆแลวพิจารณาเลือกวิธีการวิเคราะหและออกแบบท่ี
เหมาะสมสําหรับขอมูลแตละสวน แลวจึงนําเอาแตละสวนท่ีไดพัฒนาข้ึนมาแลวมารวมกันใน
ภายหลัง 
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2.4 แบบจําลองขอมูลเชิงมิต ิ(Dimensional Data Model) 
        จากหลักการและเหตุผลในบทท่ี1 กลาววาการออกแบบแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ
(Relational Data Model)มีจุดมุงหมายท่ีจะแสดงความสัมพันธท่ีมีอยูจริงของขอมูล มีความซับซอน
ของความสัมพันธมาก ทําใหการคนหาขอมูลและคํานวณผลลัพธท่ีตองการใชในการวิเคราะห
เปนไปดวยความยากลําบาก ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการใชขอมูลจึงมีแนวคิดแบบจําลองขอมูล
เชิงมิติ ท่ีเหมาะสําหรับการแสดงผลลัพธท่ีตองการ แบงแบบจําลองเชิงมิติออกเปน 2 กลุม 
ขอเท็จจริงและมิติ ขอเท็จจริงคือคาท่ีเกิดข้ึนจริงจากเหตุการณหรือกระบวนการรายการ เชน
ขอเท็จจริงรายการขายหรือรายการผลิต มิติคือขอมูลดานคุณภาพ ในมิติหนึ่งอาจรวมถึงคุณสมบัติ
ของส่ิงท่ีสนใจ เชน สี ตราสินคา วันท่ีใหบริการ ภูมิภาคเปนตน เม่ือแถวของขอเท็จจริงเช่ือมโยงกับ
มิติ จะสามารถหาคําตอบไดเชน สีของสินคาอะไรท่ีกําลังเปนท่ีนิยม  

2.4.1 การออกแบบฐานขอมูลโครงสรางรูปดาว 
        หมายถึงแบบจําลองขอมูลเชิงมิติ ท่ีมีตารางขอเท็จจริงขนาดใหญเพียงหนึ่งเดียวอยูตรงกลาง 
และมีตารางมิติจํานวนหนึ่งเช่ือมโยงเพื่อกําหนดมุมมองท่ีจะมีตอขอมูลท่ีใชเพ่ือการวัดคาในตาราง
ขอเท็จจริง โดยจํานวนมุมมองท่ีมองไดจะเทากับจํานวนของตารางมิติท่ีเช่ือมตอโดยตรงกับตาราง
ขอเท็จจริง แสดงโครงสรางดังรูปท่ี 2.4 

 
รูปท่ี 2.4 การออกแบบฐานขอมูลโครงสรางรูปดาว 

ท่ีมา: [ระบบออนไลน]. Data Warehouse Model.  แหลงท่ีมา 
http://khomkrit.blogspot.com/2009_01_01_archive.html (3 พฤษภาคม 2554) 

2.4.2 การออกแบบฐานขอมูลโครงสรางเกล็ดหิมะ 
        หมายถึงแบบจําลองขอมูลเชิงมิติ ท่ีมีตารางขอเท็จจริงขนาดใหญเพียงหนึ่งเดียวอยูตรงกลาง
และมีตารางมิติจํานวนหน่ึงเช่ือมโยงอยูเพื่อกําหนดมุมมองท่ีจะมีตอขอมูลท่ีใชเพื่อการวัดคาใน
ตารางขอเท็จจริงนั้น  แสดงโครงสรางดังรูปท่ี 2.5 
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รูปท่ี 2.5 การออกแบบฐานขอมูลโครงสรางเกล็ดหิมะ 

ท่ีมา: [ระบบออนไลน]. Data Warehouse Model.  แหลงท่ีมา 
http://khomkrit.blogspot.com/2009_01_01_archive.html (3 พฤษภาคม 2554) 
 
2.5 กระบวนการเตรียมขอมูลสําหรับคลังขอมูล  
        กระบวนการซ่ึงทําหนาท่ีแปลงและเคล่ือนยายขอมูล จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งในคลังขอมูล
หรือเรียกวา กระบวนการคัดแยกขอมูล (ETL) โปรแกรมประยุกตในปจจุบันสามารถดําเนินการได
กับแหลงท่ีมาหลายประเภท ชุดของการดําเนินงานของสถาปตยกรรมคลังขอมูลท่ีเกิดในระยะหลัง 
เปนท่ีรูจักกันในช่ือวา การคัดแยกขอมูล (Extraction) การแปลงขอมูล(Transformation) และการ
โอนยายขอมูล (Loading) กระบวนการคัดแยกขอมูลมีหนาท่ีคัดแยกขอมูลท่ีมาจากตางแหลงท่ีมา 
ทําความสะอาดขอมูลและปรับแตงขอมูลใหถูกตองสมบูรณ เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการทาง
ธุรกิจ จากน้ันจึงโอนยายขอมูลเขาสูคลังขอมูล คลังขอมูลท่ัวไปเก็บบันทึกขอมูลประวัติศาสตรท่ี
เปนผลมาจากการการแปลง การรวมและการรวมกันของรายละเอียดตางๆของแหลงท่ีมา แตเดิม
กระบวนการคัดแยกขอมูลเกิดปญหาดังนี้ 
 - ปริมาณขอมูลขนาดใหญ ปริมาณของขอมูลในการดําเนินงานท่ีมาขนาดใหญกอใหเกิด
ปญหาการจัดการขอมูลในทุกข้ันตอนของกระบวนการ 
 - คุณภาพของขอมูล ขอมูลมักจะไมถูกตองสมบูรณเสมอไป ซ่ึงจะตองถูกทําความสะอาด
ในกระบวนการ 
 - วิวัฒนาการการเก็บขอมูล วิวัฒนาการของแหลงขอมูลและคลังขอมูลสามารถนําไปสูการ
ดําเนินงานบํารุงรักษารายวันได 
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 - ปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ กระบวนการท้ังหมดจะตองเกิดข้ึนภายในเวลาท่ีกําหนด  
ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงเวลาปฏิบัติการ (Fon Silvers, 2008: 152-157) 
        นอกจากนี้ในแตละข้ันตอนของกระบวนการคัดแยกขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) การคัดแยกขอมูล (Extract)  คือ การดึงขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีแตกตางกัน 
2) การแปลงขอมูล (Transform)  คือ การนําขอมูลท่ีไดมาจากการ Extract มาจัดรูปแบบให

ถูกตองสอดคลองกัน เชน 
- การจับคูขอมูล (Data Mapping) การทําใหขอมูลท่ีมีความหมายเดียวกันแตอยูใน

รูปแบบท่ีแตกตางกันใหอยูในรูปแบบเดียวกัน 
-การทําความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) การตรวจสอบและแกไขขอมูลให

ถูกตอง 
3) การโอนยายขอมูล (Load) คือการนําขอมูลท่ีผานการแปลงขอมูลแลวเขาสูคลังขอมูล  
 

2.6 การประมวลผลในเชิงวิเคราะหแบบออนไลน 
        หมายถึงกระบวนการประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอรท่ีชวยใหสามารถวิเคราะหขอมูลใน
มิติตาง ๆ   (Multidimensional Data Analysis) ของขอมูลไดงายยิ่งข้ึน การดําเนินการประกอบไป
ดวย 

1) การเขาถึงขอมูลแบบภาพรวมและแบบเจาะลึก (Roll Up and Drill Down)  คือการ
เปล่ียนแปลงระดับความละเอียดของการพิจารณาขอมูล  

-  แบบภาพรวม หมายถึง การเปล่ียนแปลงระดับความละเอียดในการพิจารณา
ขอมูลจากระดับละเอียดข้ึนไปสูระดับท่ีหยาบมากข้ึน 

- แบบเจาะลึก หมายถึง การเพิ่มความละเอียดในการพิจารณาขอมูลจากระดับท่ี
หยาบไปสูระดับท่ีละเอียดมากข้ึน 

2) การเขาถึงขอมูลแบบเลือกพิจารณาบางสวนและแบบการพลิกมิติ (Slice and Dice) คือ
การแยกขอมูลออกเปนสวนเพื่อพิจารณาเฉพาะสวนท่ีตองการ โดยเกณฑการแยกจะใชขอมูลมิติ
ใดๆ 

- แบบเลือกพิจารณาบางสวน เปนการเลือกพิจารณาผลลัพธบางสวนท่ีเราสนใจ 
โดยการเลือกเฉพาะคาท่ีถูกกํากับดวยขอมูลบางคาของแตละมิติเทานั้น 

-  แบบการพลิกมิติ เปนกระบวนการพลิกแกนหรือมิติขอมูลใหตรงความตองการ
ของผูใชงาน 
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2.7 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 
        ระบบธุรกิจอัจฉริยะหมายถึงกลุมของกิจกรรมท่ีจะสงผลใหเขาใจสถานภาพของธุรกิจ โดย
ดําเนินการประเภทตางๆของการวิเคราะหขอมูลของ บริษัท เชนเดียวกับบนขอมูลภายนอก จาก
บุคคลที่สามจะชวยสรางกลยุทธ ยุทธวิธี และกระบวนการตัดสินใจดานการดําเนินงาน สามารถ
สรางกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร ซ่ึงรวมถึง การวิเคราะห การทํา
ความเขาใจ และการจัดการขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน ลูกคา และกิจกรรมของผูจัด
จําหนาย การจัดการการเงิน ความเคล่ือนไหวของตลาด คูแขง กฎระเบียบการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมคุณภาพ ซ่ึงอธิบายคุณลักษณะไดดังนี้ 

- การจัดการประสิทธิภาพขององคกร ซ่ึงกลาวรวมถึงตัวบงช้ีประสิทธิภาพการผลิต เชน 
การขายประจําวัน การใชประโยชนจากทรัพยากรและตนทุนหลักในการดําเนินงานสําหรับแตละ
ภูมิภาค แตละสายการผลิตและแตละชวงเวลา เพื่อท่ีจะใหองคกรใชยุทธวิธีเพื่อใหไดผลการ
ดําเนินงานอยูบนเปาหมายท่ีตองการ 

- การวิเคราะหผลกําไรจากลูกคา เพ่ือท่ีจะเขาใจลูกคาท่ีใหผลกําไรและคุมคาแกการรักษา 
และเขาใจการสูญเสียเงินดังนั้นจึงตองมีการดําเนินการเกิดข้ึน ส่ิงสําคัญคือการจัดสรรตนทุนใหดี
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในหนวยการทํางานท่ีเล็กท่ีสุดขององคกร 

- การวิเคราะหทางสถิติ เชน  โอกาสในการซ้ือ หรือ ความสัมพันธของสินคาท่ีลูกคามักจะ
ซ้ือพรอมกัน คือกระบวนการวิเคราะหขอมูลการขายในการตัดสินใจซ้ือสินคาพรอมกัน ความนาจะ
เปนนี้จะแสดงในรูปของคาทางสถิติ เชนระดับความเช่ือม่ัน ซ่ึงการวิเคราะหทางสถิติมีความสําคัญ
ตอกระบวนการขายปลีกและอุตสาหกรรม แตก็มีความสําคัญระดับหนึ่งกับธุรกิจบริการดาน
การเงิน 

- การพยากรณ เชน การพยากรณการขาย รายไดและการจัดการตนทุนสําหรับวางแผน
งบประมาณในปถัดไปโดยคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆรวมดวย เชน การเติบโตจากภายใน สถานการณทาง
เศรษฐกิจ และทิศทางในอนาคตของบริษัท 

2.7.1 กลุมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ  
        จากวิธีการวิเคราะหเชิงลึกและระดับของความซับซอน สามารถแยกกลุมของระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ ได 3 กลุม ดังนี้ 

 - ระดับรายงาน เชน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ ตัวเลขยอดขายท่ัวโลก จํานวนลูกคาท่ัว
โลกและอัตราการใชทรัพยากรในสาขาท่ีแตกตางกันในหลายประเทศ 

 - ระดับระบบประมวลผลแบบออนไลน เชน การรวม การเจาะลึกขอมูล การแบง
ขอมูลและการเปล่ียนมุมมอง 
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 - ระดับเหมืองขอมูล เชน คุณลักษณะของขอมูล การจําแนกขอมูล การวิเคราะห
ความสัมพันธ การแยกประเภทขอมูลและการพยากรณ และการจัดกลุมขอมูล 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
        สมนึก วิเศษธรรมรัตน (2547) ไดศึกษาการวิเคราะหยอดขายตามเปาประสงค ของบริษัท 
อารตแอนดเทคโนโลยี จํากัด ดวยการแกปญหาธุรกิจอยางชาญฉลาดของไมโครซอฟท ใหสามารถ
สนับสนุนการวิเคราะหยอดขายท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาบริษัทตองการสารสนเทศ
สรุปเปนมิติขอมูลดานยอดขายได 4 มิติ คือ (1) มิติดานชองทางการจัดจําหนาย (2) มิติดานลูกคา (3) 
มิติดานชวงเวลา (4) มิติดานสินคา เม่ือนํามาสรางคลังขอมูลแลวไดทดสอบกับคําถามตางๆของ
ผูจัดการฝายขาย ซ่ึงสามารถตอบคําถามไดตามตองการ ชวยใหผูจัดการฝายขายสามารถเขาถึงขอมูล
ไดตลอดเวลา ทําการวิเคราะหขอมูลแบบเฉพาะชั่วคราวได สงผลใหการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
สินคา การบริหารชองการจัดจําหนายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
        สุประพล เลาวพงศ (2553) ไดศึกษาการพัฒนาคลังขอมูลดานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
การพัฒนาระบบคลังขอมูลท่ีมุงเนนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในดานตางๆเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหารนั้นในกระบวนการดําเนินงานตองเร่ิมตนจากการศึกษาความตองการของ
ผูบริหารกอนวาตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาดานใดบาง จากน้ันทําการวิเคราะหระบบงาน
เดิม ออกแบบคลังขอมูลแลวจึงทําการสกัดหรือคัดแยกขอมูล แปลงขอมูล และโอนยายขอมูลเขาสู
คลังขอมูล โดยการนําเขาขอมูลนั้นจะมีกระบวนการคัดกรองขอมูลใหมีความสอดคลอง ครบถวน
และถูกตองตามความตองการของผูบริหาร 
        คเชนทร อ่ึงสกุล (2552) ไดศึกษาการพัฒนาระบบคลังขอมูลดานแรงงานของสํานักงานสถิติ
จังหวัดเชียงใหม วา การการพัฒนาระบบคลังขอมูลดังกลาวสามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ
ไดหลากหลาย โครงสรางของคลังขอมูลแบบเชิงมิติทําใหงายตอการสรางรายงานใหอยูในรูป
รายงานหลายมิติ สามารถนํารายงานท่ีไดไปใชในการวิเคราะหและกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        อุไรพร เจตนชัย และ ระวีวรรณ เอ้ือพันธวิริยะกุล (2546) ไดศึกษางานวิจัยในหัวขอ การ
เปรียบเทียบความเร็วในการคนหาขอมูลดวยคําส่ังเอสคิแอลในคลังขอมูลท่ีออกแบบดวยโมเดลรูป
ดาวและโมเดลเกล็ดหิมะ โดยยกฝายการเงินและทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหานครเปนกรณีศึกษา 
วัดความเร็วในการคนหาขอมูลจากคลังขอมูลท่ีออกแบบโดยโมเดลท้ังสอง นําความเร็วท่ีวัดไดมา
วิเคราะหความถดถอยและสัมปสิทธ์ิสหสัมพันธ  ทําการสรุปวาการออกแบบคลังขอมูลโมเดลแบบ
ดาวมีประสิทธิภาพสูงกวาแบบโมเดลแบบเกล็ดหิมะ หากมีการเพ่ิมลําดับของตารางใหลึกมากข้ึนก็
จะทําใหความเร็วในการคนหาขอมูลลดนอยลง 
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        Matteo Golfarelli, Stefano Rizzi(1999) การออกแบบระบบคลังขอมูลมีความแตกตางจากการ
ออกแบบระบบปฏิบัติการ ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ัวไปสําหรับการออกแบบระบบ
คลังขอมูล โดยที่วิธีปฏิบัตินี้จะอยูบนพื้นฐานของแบบจําลองเชิงมิติ มีการนําเสนอข้ันตอนท้ังหมด 
6 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหระบบสารสนเทศเดิม ศึกษาจากเอกสารในรูปแบบตางๆ แลวจึง
ออกแบบฐานขอมูลข้ึนมา  

ข้ันตอนท่ี 2 ระบุความตองการ นํารูปแบบฐานขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหภาระงานเบ้ืองตนโดย
รวมกันกําหนดกับผูใชงาน 

ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบแบบจําลองเชิงแนวคิด นํารูปแบบฐานขอมูลและภาระงานเบ้ืองตนท่ี
ได มาใชในการออกแบบแบบจําลองเชิงมิติ 

ข้ันตอนท่ี 4 การปรับแตงภาระงานและการตรวจสอบโครงสรางแบบจําลอง 
ข้ันตอนท่ี 5 ออกแบบแบบจําลองแบบเชิงตรรกะ แปลงจากแบบจําลองเชิงมิติใหสอดคลอง

กับภาระงาน ในข้ันตอนนี้เปนสวนสําคัญคือมีการกําหนดความสัมพันธ จับคูระหวางตาราง
ขอเท็จจริงและตารางมิติ  กําหนดลําดับช้ันของมิติแตละดาน ซ่ึงอาจจะไดโมเดลหรือแบบจําลอง
โครงสรางรูปดาวหรือแบบจําลองโครงสรางรูปเกล็ดหิมะ 

ข้ันตอนท่ี 6 ออกแบบแบบจําลองแบบเชิงกายภาพ เปนข้ันตอนสุดทายของคลังขอมูล ท่ี
กําหนดคุณลักษณะของระบบคลังขอมูล ชนิดประเภทขอมูลกําหนดดัชนีคีย  
 


