
 
 

บทที่ 6 

การสรางผลลัพธและนําเสนอขอมูลจากระบบคลังขอมูล 

 

        กาสรางผลลัพธและการนําเสนอขอมูลสําหรับระบบคลังขอมูล จําเปนตองใชเคร่ืองมือท่ี
สามารถรองรับการวิเคราะหขอมูลในมุมมองหลากหลายมิติ โดยท่ีผูใชงานสามารถท่ีจะเขาถึง
ขอมูลแบบภาพรวมและเจาะลึก การเขาถึงขอมูลแบบเลือกพิจารณาบางสวนและแบบการพลิกมิติ 
ขอมูลตามโครงสรางของปจจัย และยังสามารถท่ีจะทําการปรับเปล่ียนมุมมองไดตามตองการจาก
อินเตอรเฟสแบบกราฟกไดโดยตรง พรอมสําหรับการจัดการขอมูลและนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห ผู
ศึกษาไดใชโปรแกรมออราเคิล บิสสิเนส อินเทลลิเจนท ในการสรางผลลัพธ  ซ่ึงมีความ-สามารถ
ของโปรแกรมดังท่ีกลาวมา ยังรวมถึงความสามารถในการประมวลผลในเชิงวิเคราะหแบบ
ออนไลนและการแสดงผลลัพธผานระบบออนไลน 

        การดําเนินงานโดยใชโปรแกรมออราเคิล บิสสิเนส อินเทลลิเจนท จะกลาวถึงการเช่ือมตอ
ระหวางฐานขอมูลคลังขอมูลและโปรแกรม นําเขาโครงสรางเพ่ือรอการประมวลผล กําหนดโมเดล
แบบเชิงมิติกําหนดตารางขอเท็จจริง ตารางมิติและความสัมพันธของตาราง สรางผลลัพธสําหรับ
นําเสนอขอมูลท่ีใชแสดงบนระบบออนไลน และจัดรูปแบบการนําเสนอจากหนาผลลัพธท่ีไดสราง
เตรียมไว 

 

6.1 การเชื่อมตอคลังขอมูลและการเตรียมขอมูลเพื่อการนําเสนอ 

        กอนการใชงานโปรแกรมออราเคิล บิสสิเนส อินเทลลิเจนท ตองเปดบริการ (Services) ของ

กระบวนการที่ตองใชงานกอนไดแก ออราเคิล บีไอ เซิรฟเวอร(Oracle BI Server) ออราเคิล บีไอ 

พรีเซ็นเตชั่น เซอรวิส (Oracle BI Presentation Services) และออราเคิล บีไอ จาวา โฮสท (Oracle BI 

Java Host) ในสวนการเตรียมขอมูลสําหรับนําเสนอ  มีการแบงโครงสรางออกเปน 3 ช้ันดวยกัน คือ

ช้ันท่ี 1 กายภาพ (Physical)  เปนสวนท่ีระบุถึงการเช่ือมโยงกับฐานขอมูลคือคลังขอมูลท่ีไดมีการ
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        จากรูปที
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งมิติ โดยกําห

งมิติ  จัดลําดั

ขอมูลท่ีตองก

ได   

95

 (Business M

เดลทางธุรกิจ
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6.1.1 การเชื่อมตอคลังขอมูล 

        เปนการกําหนดแหลงขอมูลท่ีจะถูกสรางคิวร่ีและความสัมพันธระหวางฐานขอมูลกายภาพและ

แหลงขอมูลอ่ืนๆในกรณีท่ีคิวร่ีจากหลายแหลง สามารถนําเขาจากภายนอกหรือสรางข้ึนมาเองก็ได  

ในท่ีนี้แหลงขอมูลคือฐานคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหมนําเขาจากภายนอก  ซ่ึงจําเปนตองมีการ

เช่ือมตอคลังขอมูลโดยผานชองทางของโอดีบีซีจากน้ันจึงนําเขาแหลงขอมูล เม่ือมีแหลงขอมูลแลว

ความสัมพันธของตารางจะถูกนําเขาโดยอัตโนมัติ หรือสามารถกําหนดเองได ดังรูป 6.1 ชองขวา

ช้ันกายภาพ จะเปนรายช่ือตารางท่ีเช่ือมตอกับคลังขอมูล 

6.1.2 การสรางโมเดลทางธุรกิจ 

        เปนการกําหนดโมเดลธุรกิจ หรือโมเดลเชิงตรรกะ จะเชื่อมระหวางโมเดลทางธุรกิจกับช้ัน

กายภาพ ในช้ันนี้จะเปนการสรางพื้นฐานสําหรับมุมมองของผูใชขอมูล สามารถมีไดหนึ่งหรือหลาย

โมเดล จะเปนการกําหนดและเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางตารางขอเท็จจริงและตารางมิติ มีผล

กับการประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน โดยโปรแกรมจะทําการประมวลผลขอมูลใหตามมิติ

ท่ีกําหนดเพื่อความรวดเร็วในการเรียกใชขอมูลในการจัดทํารายงานตอไป โดยแบงออกเปน 8 กลุม

ดังนี้ 

1) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนบุคลากร 

2) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนวันลาเฉล่ียบุคลากร 

3) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

4) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาใหม 

5) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จศึกษา 

6) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนหลักสูตรปจจุบัน 

7) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนหลักสูตรใหม 

8) กลุมตารางขอเท็จจริงจํานวนงานวิจัย 



 

        จากกลุม

กลุม กําหนด

วิเคราะหแบบ

มของตารางข

ดตารางมิติที

บออนไลน ส

ขอเท็จจริงท้ัง 

ที่มีความสัมพ

ามารถจัดรูปแ

รูปที

รูปท่ี 6.3 กลุ
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 8 กลุมดังกล

พันธไดโครง

แบบในแตละ

ที่ 6.2 กลุมตา

ลุมตารางขอเท็

ลาวตองทําการ

งสรางของก

ะกลุมออกมาด

รางขอเท็จจริ

 

ทจ็จริงการลาบ

รกําหนดตาร

ลุมขอมูลเพื่อ

ดังรูป 6.2 ถึงรู

ริงจํานวนบุคล

บุคลากร 

างขอเท็จจริง

อการประมว

รูป 6.9 

ลากร 

งในแตละ

วลผลเชิง

 

 



 

รูปที

รูปท่ี 6.5

ที่ 6.4 กลุมตา

5 กลุมตารางข
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รางขอเท็จจริ

 

ขอเท็จจริงจําน

ริงจํานวนนักศึ

นวนนักศึกษา

ศกึษาปจจุบัน

ใหม 

 

 

 



 

รูปท่ี 6

รูปที

6.6 กลุมตาราง

ที่ 6.7 กลุมตา
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งขอเท็จจริงจํ

 

รางขอเท็จจริ

านวนนักศึกษ

ิงจํานวนหลัก

ษาท่ีสําเร็จศกึ

กสูตรปจจุบัน

ษา 

น 

 

 



 

รูปปที่ 6.8 กลุมต

รูปท

100

ตารางขอเท็จจ

 

ท่ี 6.9 กลุมตา

0 

จริงจํานวนหลั

ารางขอเท็จจริ

ลักสูตรใหม 

ริงจํานวนงานนวิจัย 

 

 



 

        เม่ือจัดค
กระบวนการ
ไวใหเพื่อควา

 

6.2 การสราง

 6.2.1

        หลังจาก

รายงานสําห

ขอมูลและค

รายการขอมูล

รายงานในรูป

        จากรูปที

และกําหนดค

ขอมูลคาท่ีต

การศึกษาแล

ตาราง ไดผล

ความสัมพันธ
รเตรียมขอมูล
ามสะดวกใน

งผลลัพธ 

1  การสรางผ

กที่ไดโครงส

รับตอบคําถา

วามสัมพันธ

ลในตารางขอ
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รูป
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คาท่ีตองการวั
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อเท็จจริงและ
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 6.11 
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การรายงานขอ
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 6.2.2

        เปนตัวอ
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2  ตัวอยางผล

อยางการสรา

น ข้ันตอนแร

รูปที
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        นอกจาก

สรางรายงาน

แผนภูมิแทง 

ละสี แทนวุฒิ

6.16 

กนั้นโปรแกร

นขอมูลในรูป

 กําหนดใหแก

ฒิการศึกษา เลื

รูปท่ี 6.15 ผล

รมยังมีความส

ปแบบของแผ

กนแนวนอน 

ลือกแสดงปร
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ลลัพธการการ

สามารถที่จะ

นภูมิแทง กร

 แสดงปงบปร

ะเภทบุคลาก
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แสดงผลขอมู
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ปแบบเชน

การสราง

กรแทงแต

ร ดังรูปท่ี 



 

        จากตัวอ
ในแฟมขอมู
เรียบรอยนําไ

 

6.3 การนําเส

        ในสวน

ที่จะจัดสวนข

2 สวน ไดแ

ขอมูลจากกา
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ไปนําเสนอบน
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 หนาจอแสดง

 

งแผนงาน 

นงานในการเ

าตามกลุมขอ

หนาภายในปร

นี้ 

ปนภาพรวม 

แนกตามปงบป

แนกตามประเ

แนกตามวุฒิกา

นกตามตําแหน

นกตามวุฒิการ

แนกตามสายง

7 

งการนําเสนอ

เลือกรายงาน

มูลไดแก บุค

ระกอบดวยหั

 ภายในหนาจ

ประมาณ 

ภทบุคลากร 

ารศึกษา 

นงทางวิชากา

รศึกษาและตํ

าน 

อขอมูล 

เชิงวิเคราะห 

คลากร นักศึก

หัวขอตางๆ ท้ั

จอการใชงาน

าร 

าแหนงทางวิช

  แบงออกเปน

กษา หลักสูตร

ั้ง 4 กลุมเชน

นประกอบดว

ชาการ 

 

น 2 สวน

ร งานวิจัย 

นกัน โดย

ยรายงาน



108 
 

- จํานวนบุคลากรตางประเทศ 

- จํานวนวันลาเฉล่ียของบุคลากร/คร้ัง 

2) นักศึกษา แสดงขอมูลเปนภาพรวม ภายในหนาจอการใชงานประกอบดวยรายงาน

ดังนี้ 

- จํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวิชา 

- จํานวนนักศึกษาใหม 

- จํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามระดับการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามประเภทการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาตางประเทศใหม 

- จํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามเพศ 

- จํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามประเภทการรับเขา 

- จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

- จํานวนนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามระดับการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามประเภทการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาตางประเทศปจจุบัน 

- จํานวนนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามเพศ 

- เกรดเฉล่ียนักศึกษาปจจุบัน 

- จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจําแนกตามประเภทการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาตางประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจําแนกตามเพศ 

- เกรดเฉล่ียนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

3) หลักสูตร แสดงขอมูลเปนภาพรวม ภายในหนาจอการใชงานประกอบดวยรายงาน

ดังนี้ 
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- จํานวนหลักสูตรปจจุบัน 

- จํานวนหลักสูตรปจจุบันจําแนกตามระดับการศึกษา 

- จํานวนหลักสูตรปจจุบันแยกตามประเภทหลักสูตร 

- จํานวนหลักสูตรใหม 

- จํานวนหลักสูตรใหมจําแนกตามระดับการศึกษา 

- จํานวนหลักสูตรใหมแยกตามประเภทหลักสูตร 

4) งานวิจัย แสดงขอมูลเปนภาพรวม ภายในหนาจอการใชงานประกอบดวยรายงาน

ดังนี้ 

- จํานวนงานวิจัย 

- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัยและปงบประมาณ 

- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- จํานวนงานวิจัย งบประมาณ จํานวนอาจารย จํานวนนักวิจัยและจํานวนบุคลากร 

- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ 

- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงานวิจัย 

- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามความรวมมือกับภาคการผลิต 

- งบประมาณงานวิจัย 

- งบประมาณงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ 

- งบประมาณงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย 

5) รายหนวยงาน แสดงขอมูลเปนรายหนวยงาน ภายในหนาจอการใชงาน

ประกอบดวยรายงานดังน้ี 

- จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการและหนวยงาน 

- จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและหนวยงาน 

- จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษาและหนวยงาน อีกท้ัง

ประกอบดวยรายงานแผนภูมิแทง 7 รายงาน ซ่ึงใชขอมูลชุดเดียวกัน แตแสดงแยกตามประเภทของ
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บุคลากร ไดแก บุคลากรขาราชการสายวิชากร บุคลากรขาราชการสายชวยวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ พนักงานสวนงานสายวิชาการ 

พนักงานสวนงานสายปฏิบัติการ และลูกจางประจํา 

- จํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามระดับและประเภทและหนวยงาน 

- จํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศและหนวยงาน 

- จํานวนนักศึกษาปจจบัุนจําแนกตามระดับและประเภทและหนวยงาน 

- จํานวนนักศึกษาปจจุบันจําแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศและหนวยงาน 

-จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับและประเภทและหนวยงาน 

- จํานวนนักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศและ

หนวยงาน 

- จํานวนหลักสูตรจําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

- จํานวนหลักสูตรแยกตามประเภทหลักสูตร 

- จํานวนหลักสูตรใหมจําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

- จํานวนหลักสูตรใหมจําแนกตามประเภทหลักสูตร 

- งานวิจยัจําแนกตามประเภท 

- งานวิจัยจําแนกตามประเภทงบประมาณ 

 
6.4 ผลการประเมินการใชงานสารสนเทศ 
        ทําการสรุปผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนงานสําหรับกองแผนงานสํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงทําการสอบถาม
ขอมูล 3 ดาน คือ ดานการนาํเสนอขอมูล ดานของขอมูล ดานการประยุกตใชงาน รูปแบบของ
แบบสอบถามไดแสดงไวในภาคผนวก  ง 

 

6.4.1 ดานการนําเสนอขอมูล 

1) การนําเสนอขอมูล  
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        ผูใชงานเห็นวา การนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากมีรูปแบบท่ีมีความสวยงาม 
มองเห็นไดอยางชัดเจน และสามารถแสดงขอมูลไดหลายรายงานในหนาเดียวกัน 

2) การจัดกลุมรายงาน 
        ผูใชงานทุกคนเห็นวา  การจัดกลุมรายงานสามารถทําไดเหมาะสมมาก เนื่องจากระบบไดทํา
การจัดแบงกลุมตามความตองการของกองแผนงาน 

3) การเขาถึงรายงาน 
        ผูใชงานทุกคนเห็นวา  การเขาถึงรายงานมีความเหมาะสมมาก  สามารถแสดงรายงานจาก
ขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว และคนหารายงานจากหมวดหมูท่ีจัดไวไดงาย 

4) การดาวนโหลดขอมูล 
        ผูใชงานสวนใหญเห็นวา การดาวนโหลดขอมูล สามารถดาวนโหลดไดงายมาก  มีความ
สะดวกในการใชงานดาวนโหลดไฟลในรูปแบบไฟลเอกเซลลไดจากดานลางของรายงาน  มีสวน
นอยท่ีเห็นวา สามารถดาวนโหลดขอมูลไดในระดับปานกลาง 

6.4.2  ดานขอมูล 

1) ขอมูลท่ีนําเสนอมีความถูกตองและสอดคลองกัน 

        ผูใชงานเห็นวา  ขอมูลท่ีนําเสนอมีความถูกตองปานกลาง บางสวนยังไมถูกตองไมควรมีขอมูล
ไมระบุ ความสอดคลองปานกลางในภาพรวมสอดคลอง ยังมีบางสวนไมสอดคลองกันเชนรายงาน
จําแนกรายหนวยงาน  

2) การนําเสนอรูปแบบรายงานมีความถูกตองและครบถวน 
        ผูใชงานทุกคนเห็นวา  การนําเสนอรูปแบบรายงานมีความถูกตอง และครบถวน  ตามรูปแบบ
ท่ีกําหนด เช่ือถือได 

3) การนําขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงาน 
        ผูใชงานสวนใหญเห็นวา การนําขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงานตอ มีความเหมาะสมมาก  
เนื่องจากรูปแบบของไฟลท่ีดาวนโหลดสามารถกําหนดใหเปนไฟลเอกเซลลซ่ึงเปนรูปแบบท่ี
คุนเคยในการทํางานอยูแลว และสามารถใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีบางสวนท่ีเห็นวาการใช
งานมีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจากตองการใหมีการสงออกขอมูลในรูปแบบไฟลท่ี
หลากหลายกวานี้ 

6.4.3  การประยุกตใชงานระบบ 
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1) การสรางรายงานดวยตนเอง  

        ผูใชงานสวนใหญเห็นวา การสรางรายงานดวยตนเอง ใชงานไดงายในระดับปานกลาง  
เนื่องจากข้ันตอนในการเปล่ียนรูปแบบการแสดงผลเปนตารางขอมูลกราฟตางๆคอนขางสับสน  
และการคํานวณคาตางๆคอนขางใชงานยาก  มีบางสวนเห็นวาสามารถใชงานไดงาย ไมมีปญหาใน
การใชงาน สามารถใชงานไดคลอง 

2) สวนของการจัดการผูใช  
        ผูใชงานสวนใหญเห็นวา  สวนของการจัดการผูใช  ใชงานไดคอนขางยาก  เนื่องจากโปรแกรม
ออราเคิลบีไอเปนโปรแกรมท่ีไมคุนเคย  และมีระบบความปลอดภัยท่ีสูง  การต้ังคาตางๆใน
โปรแกรมคอนขางใชงานยาก รวมถึงการเพ่ิม ลบ  และการกําหนดสิทธ์ิของผูใช  ยังมีความซับซอน
ในการใชงาน  มีผูใชงานสวนนอยท่ีเห็นวา สามารถใชงานไดงาย ระดับปานกลาง 

3) สวนการจัดการการแสดงผล 
        ผูใชงานสวนใหญเห็นวา  การจัดการแสดงผลแดชบอรดใชงานไดงาย ระดับปานกลาง  
เนื่องจากในหนา การจัดการแสดงผลแดชบอรด การสรางสวนตางๆในแตละหนาของเว็บ คอนขาง
ยุงยาก ทําใหผูใชงานเกิดความสับสนได   มีสวนนอยท่ีเห็นวา ใชงานไดคอนขางยาก เนื่องจาก การ
ปรับการแสดงผลของรายงานคอนขางยาก  และไมสามารถเปล่ียนช่ือ การจัดการแสดงผลแดชบอรด
ได 
        จากการทําแบบสอบถามวัดความพึ งพอใจของผู ใช ง านระบบสารสนเทศขอ มูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสรุปไดวาการใชงานสําหรับกองแผนงานที่ตองการดาวนโหลด
ขอมูลหรือเรียกดูขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหนั้นสามารถใชงานไดเปนอยางดี มีรูปแบบของ
รายงานท่ีตองการครบถวน การแสดงผลขอมูลมีความถูกตองและมีการนําเสนอท่ีมีรูปแบบสวยงาม
ทันสมัย  ในสวนผูท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศตอไป ยังตองทําความเขาใจกับการจัดการสิทธ์ิและ
การจัดทํารายงานดวยตนเองตอไป  

 
 


