
บทที่ 2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ผูศึ้กษาไดร้วบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับ
วเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี   
 
2.1 ความหมายของงบประมาณ 

พนิดา พานิชกุล ( 2554) ใหค้วามหมายของงบประมาณวา่หมายถึง แผนการเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ในรูปแบบท่ีเป็นตวัเลข ส าหรับระยะเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต 
กล่าวคือ เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการวางแผน การจดัหา และใชท้รัพยากรในการด าเนินงานใน
อนาคต 

ณรงค ์สัจพนัโรจน์ (2538) กล่าววา่ งบประมาณ หมายถึง แผนเบด็เสร็จ ซ่ึงแสดงออกใน
รูปตวัเงิน ซ่ึงจะแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหน่ึง รวมถึงการประเมินการบริหาร
กิจกรรม โครงการและค่าใชจ่้าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุน โดยการด าเนินงาน
ใหบ้รรลุตามแผนนั้นจะประกอบดว้ยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ การจดัเตรียม  การอนุมติั  และการ
บริหาร 

งบประมาณมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถน า
งบประมาณมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงานใหเ้จริญกา้วหนา้ ซ่ึงงบประมาณมี
ความส าคญัและประโยชน์ ดงัน้ี 

1) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลงัเงินท่ีมีอยูโ่ดยใหมี้การ
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานท่ีวางไว ้เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลและลดการปฏิบติังานท่ีไม่
จ  าเป็นของหน่วยงานลง 

2) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาหน่วยงาน ถา้หน่วยงานจดังบประมาณใชจ่้ายอยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ จะสามารถพฒันาใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้แก่หน่วยงานและสังคม โดย
หน่วยงานตอ้งพยายามใชจ่้ายและจดัสรรงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิผลไปสู่โครงการท่ีจ าเป็น ซ่ึง
เป็นโครงการลงทุนเพื่อก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ของหน่วยงาน 

3) เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัใหมี้ประสิทธิภาพ เน่ืองจากทรัพยากร
หรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากดั ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีตอ้งใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือ 
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4) ในการจดัสรรทรัพยากรหรือใชจ่้ายเงินใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้
และจดัสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละดา้น และมีการวางแผนปฏิบติังานในการใชจ่้ายทรัพยากร
นั้น ๆ เพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

5) เป็นเคร่ืองมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรมไปสู่จุดท่ีมีความจ าเป็นทัว่ถึงท่ีจะท าให้
หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์งาน และผลงานของหน่วยงาน เน่ืองจากงบประมาณเป็นท่ี
รวมทั้งหมดของแผนงาน และงานท่ีจะด าเนินการในแต่ละปี พร้อมทั้งผลท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น
หน่วยงานสามารถใชง้บประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่าง ๆ ท่ีท าเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
 
2.2 หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ถือหลกัการจ าแนกตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยก าหนดงบประมาณรายจ่าย   เป็นประเภท
ต่างๆ  ดงัน้ี 

2.2.1 งบแผน่ดิน  หมายถึง แผนเก่ียวกบัการใชจ่้ายของรัฐบาลและการจดัหารายรับให้
เพียงพอกบัการใชจ่้ายในรอบระยะเวลาหน่ึง  โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงจะเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 
ตุลาคมของปีไปจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของปีถดัไป 

2.2.2 งบเงินรายได้  หมายถึง งบประมาณท่ีไดจ้ากค่าหน่วยกิต และจากเงินบ ารุง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถแยกเป็นงบยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ไดแ้ก่ 
เงินเดือน ค่าจา้ง รวมถึงเงินท่ีก าหนดใหจ่้ายในลกัษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืน 

(1) หมวดเงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยัทุกประเภท
เป็นรายเดือน โดยมีอตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี รวมถึงเงินท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนดใหจ่้ายในลกัษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน เช่น เงิน
ประจ าต าแหน่งประเภทวชิาการ เงินประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร เงินช่วยเหลือการครองชีพ
ขา้ราชการระดบัตน้ 

(2) หมวดค่าจา้งประจ า  หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจ าของ
ส่วนราชการ โดยมีอตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีถือจ่ายค่าจา้งประจ า รวมถึงเงินท่ี
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กระทรวงการคลงัก าหนดใหจ่้ายในลกัษณะค่าจา้งประจ า และเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัค่าจา้งประจ า 
เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ 

(3) หมวดค่าจา้งชัว่คราว หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งส าหรับการท างานปกติแก่
ลูกจา้งชัว่คราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัค่าจา้งชัว่คราว 

2) งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อการบริหารงานประจ า ไดแ้ก่  
รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค ค่าสวสัดิการ ทุน
สนบัสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ และรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

(1) หมวดค่าตอบแทน  หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนใหแ้ก่ผูท่ี้ปฏิบติังานใหท้าง
ราชการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด เช่น ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  เป็นตน้ 

(2) หมวดค่าใชส้อย หมายถึง รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ (ยกเวน้บริการ
สาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์

(3) หมวดค่าวสัดุ เช่น รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง 
ครุภณัฑท่ี์มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท โดย
สามารถจดัเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ วสัดุเวชภณัฑ ์วสัดุวทิยาศาสตร์ วสัดุบริโภค วสัดุเช้ือเพลิง วสัดุ
ส านกังาน วสัดุงานบา้น และวสัดุก่อสร้าง 

(4) หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค ส่ือสาร
และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นตน้ 

3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อการลงทุน ไดแ้ก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใน
ลกัษณะค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

(1) ค่าครุภณัฑ ์เช่น รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณัฑ ์
รวมทั้งครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท เป็นตน้ 

(2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินและหรือ 
ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงติดตรึงกบัท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง เช่น อาคาร สนามกีฬา เป็นตน้ 

4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องรายการ 
ประกอบดว้ยเงินอุดหนุนทัว่ไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(1) เงินอุดหนุนทัว่ไป หมายถึง เงินท่ีก าหนดใหจ่้ายตามวตัถุประสงคข์อง
รายการ เช่น ทุนอุดหนุนการวจิยัส าหรับคณาจารยแ์ละบุคลากรของคณะ ทุนอุดหนุนการศึกษา
หลกัสูตรปริญญาตรีทางการพยาบาล และเงินเพิ่มพิเศษส าหรับวชิาชีพขาดแคลน เป็นตน้ 
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(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินท่ีก าหนดใหจ่้ายตามวตัถุประสงคข์อง
รายการและตามรายละเอียดท่ีส านกังบประมาณก าหนด เช่น เงินสนบัสนุนการจดัประชุม อบรม 
สัมมนา ดูงาน เป็นตน้ 

5) งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่เขา้ลกัษณะประเภทรายจ่ายขา้งตน้ 
 
2.3 การวเิคราะห์งบการเงิน 

ระบบงบประมาณเป็นกลไกท่ีใชส้ าหรับวเิคราะห์ตดัสินใจ เพื่อการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
และรวมถึงการบนัทึกติดตาม เพื่อวดัผลการใชง้บประมาณนั้น ๆ ดว้ย งบประมาณจะช่วยวเิคราะห์
บอกใหท้ราบถึงจ านวนเงินและทรัพยากรบุคคลท่ีตอ้งมี เพื่อการปฏิบติังานต่าง ๆ ตามท่ีไดมี้การ
วเิคราะห์และคาดการณ์ไว ้ระบบงบประมาณจึงเป็นระบบสารสนเทศทางการบญัชี ท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัในการวางแผนการด าเนินงาน ท่ีแสดงออกเป็นตวัเลขทางการเงิน ส าหรับระยะเวลาใดเวลา
หน่ึงท่ีแน่นอน จดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีใชติ้ดตาม เปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
งบประมาณท่ีตั้งไว ้เพื่อดูวา่การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ เพราะเหตุใดเพื่อจะได้
หาทางแกไ้ขใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

การวเิคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements) เป็นวธีิหน่ึงท่ีท าใหอ้งคก์ร
ทราบจุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเอง เพื่อใชว้างแผนและควบคุมทางการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การวเิคราะห์งบการเงินนั้นเป็นการแปลงตวัเลขขอ้มูลทางการเงินออกมาเป็นตวัเลขท่ีมีคุณค่าและมี
ความหมาย เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการตดัสินใจของกิจการ ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการ การ
จดัหาเงิน และการลงทุน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงินสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท คือ 

1) การวเิคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Analysis) อตัราส่วน
ทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์งบการเงิน ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบโดยการน ารายการท่ี
ปรากฏในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึงมาสัมพนัธ์กนัในรูปสัดส่วนหรืออตัราร้อยละ เพื่อ
ตีความหมายตวัเลขท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์วา่กิจการมีแนวโนม้ดีข้ึนหรือลดลงอยา่งไร และจะมี
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

2) การวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิแนวนอน (Horizontal Analysis) เป็นการเปรียบเทียบเพื่อ
หาการเปล่ียนแปลงของรายการในงบการเงินแต่ละรายการ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะแสดงในรูป
ของจ านวนเงิน และอตัราร้อยละ วตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์เพื่อการศึกษาการเปล่ียนแปลงของ
รายการในงบการเงินทุกรายการ ผลท่ีไดรั้บจะน าไปหาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานขององคก์ร 
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3) การวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิแนวตั้ง (Vertical Analysis) เป็นการวเิคราะห์งบการเงิน  
โดยยอ่ส่วนตวัเลขรายการในงบการเงินแต่ละรายการใหเ้ป็นค่าร้อยละ เรียกวา่ Common Size 
Statement การวเิคราะห์รายการในงบดุล ใหคิ้ดเป็นร้อยละของสินทรัพยร์วม หรือร้อยละของ
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนการวเิคราะห์รายการในงบก าไรขาดทุน ใหคิ้ดเป็นร้อยละของ
ยอดขายสุทธิ การวเิคราะห์วธีิน้ีถา้น างบการเงินมาวเิคราะห์เพียงปีเดียวก็จะทราบเพียงโครงสร้าง
ของงบการเงินเฉพาะปีนั้น แต่ถา้วเิคราะห์โดยการเปรียบเทียบงบการเงินตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป ก็จะ
ทราบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างงบการเงินขององคก์รในช่วงระยะเวลานั้น ๆ 

4) การวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิแนวโนม้ (Trend Analysis) เป็นการวเิคราะห์งบการเงิน
ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปเพื่อใหเ้ห็นอตัราการเติบโตขององคก์ร น าไปสู่การวางแผนและตดัสินใจระยะยาว 
การวเิคราะห์วธีิน้ีจะก าหนดใหปี้ใดปีหน่ึงเป็นปีฐาน โดยทัว่ไปนิยมใหปี้แรกของการวเิคราะห์เป็น
ปีฐานและใหมี้ค่าเท่ากบั 100 % ตวัเลขท่ีไดเ้ป็นอตัราร้อยละ เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่รายการใดในงบมี
แนวโนม้สูงข้ึน คงท่ีหรือลดลง 

5) การวเิคราะห์งบการเงินโดยจดัท างบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) คือรายงาน
การเงินท่ีแสดงแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของเงินสดในระหวา่งงวดบญัชีท่ีก าลงัพิจารณา แสดงให้
ทราบวา่องคก์รไดเ้งินสดมาจากแหล่งใดและใชเ้งินสดอยา่งไร ผลต่างของเงินสดท่ีไดม้าทั้งหมดกบั
เงินสดท่ีใชไ้ปทั้งหมดตลอดงวดจะตอ้งเท่ากบัเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในงวดบญัชีนั้น 
 
2.4 ระบบธุรกจิชาญฉลาด 

กาญจนา หินเธาว ์ (2554) กล่าววา่ ระบบธุรกิจชาญฉลาด  (Business Intelligence : BI) คือ
การน าเอาขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูม่าก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง
และแม่นย  า โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนผลกัดนัใหป้ระสบผลส าเร็จ  

อาจสรุปไดว้า่ ระบบธุรกิจชาญฉลาด หมายถึง กลุ่มของเทคโนโลยท่ีีจะเปล่ียนจากขอ้มูล
ใหก้ลายเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ โดยการรวบรวม จดัเก็บ วเิคราะห์ และแสดงผลขอ้มูลเพื่อ
น าสารสนเทศท่ีไดม้าช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ โดยระบบธุรกิจชาญฉลาดมีจุดเด่น ดงัน้ี 

1) ใชง้านง่าย ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นฐานขอ้มูลก็สามารถใชง้านได ้โดยการเลือก
รายการขอ้มูลท่ีตอ้งการก็จะไดผ้ลลพัธ์ออกมา 

2) ขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  า ท าใหส้ามารถน าขอ้มูลมาใชช่้วยในการตดัสินใจไดร้วดเร็ว 
โดยสามารถไดข้อ้มูลทั้งในเชิงกวา้ง และเชิงลึก 

3) สามารถดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายมาท าการวเิคราะห์ เช่น เอก็เซล (Excel) 
ออราเคิล (Oracle) เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) เป็นตน้ โดยไม่ตอ้งเขียนโปรแกรม 
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4) สามารถน าขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของตารางไปใชง้านในโปรแกรมเอก็เซลได ้ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ใชใ้นการค านวณ ท าตาราง หรือสร้างกราฟไดท้นัที 

เทคโนโลยหีรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับระบบธุรกิจชาญฉลาด คือ ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ี
เก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น คลงัขอ้มูล ตลาดขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบหลายมิติ การวเิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ หรือการท าเหมืองขอ้มูล เพื่อสามารถน าขอ้มูลไปใชส้นบัสนุนการ
ตดัสินใจ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นระบบธุรกิจชาญฉลาดแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1) เคร่ืองมือในการออกรายงาน (Reporting Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการดึงขอ้มูลใน
คลงัขอ้มูลมาแสดงผล 

2) เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ (Analysis Tools) เป็นเคร่ืองมือส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลใหอ้ยู่
ในรูปแบบหลายมุมมอง ซ่ึงท าใหส้ามารถเลือกดูขอ้มูลแบบผลสรุปแลว้น าไปสู่รายละเอียด หรือจะ
เลือกดูขอ้มูลแบบรายละเอียดแลว้น าไปสู่ผลสรุปก็ได ้

3) เคร่ืองมือในการพยากรณ์ (Forecasting Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์เขา้มาช่วยในการค านวณ เช่น การท า What-If 
analysis หรือการจ าลองเหตุการณ์ (Simulation) เป็นตน้ 

4) เคร่ืองมือในการท าเหมืองขอ้มูล (Mining Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยหาความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นคลงัขอ้มูล กรองขอ้มูลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัออกไป และจดัรูปแบบของ
ขอ้มูลท่ีเหลือใหอ้ยูใ่นรูปของค าบรรยายท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถเขา้สืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
โดยใชค้  าพดูสั้น ๆ ผา่นทางการรวบรวมขอ้มูลสังเคราะห์ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั 
 ระบบธุรกิจชาญฉลาด มีกระบวนการในการจดั การ ดงัรูป 2.1 

 
รูป 2.1 แสดงกระบวนการจดัการตามหลกัการธุรกิจชาญฉลาด 
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จากรูป 2.1 สามารถอธิบายกระบวนการจดัการตามหลกัการธุรกิจชาญฉลาดไดด้งัน้ี 
1) ก าหนดแหล่งขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่คลงัขอ้มูล โดยแหล่งขอ้มูลแบ่งไดเ้ป็น 2  ประเภท คือ 

แหล่งขอ้มูลภายใน  ไดแ้ก่ ขอ้มูลด าเนินการ ขอ้มูลอดีต เป็นต้ น และแหล่งขอ้มูลภายนอก ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลสถิติจากสถาบนัต่าง ๆ บทวเิคราะห์และบทความวชิาการต่าง ๆ  โดยขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่
คลงัขอ้มูลสามารถน ามาจากหลายแหล่งขอ้มูล เช่น จากฐานขอ้มูล ( Data Base) จากไฟลต่์าง ๆ จาก
ฐานขอ้มูลระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning : ERP) และจากฐานขอ้มูล
ระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เป็นตน้ ซ่ึง ในการ
ก าหนดแหล่งขอ้มูลจ าเป็นตอ้งค านึงถึงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ เพื่อขอ้มูลท่ีน าเขา้มาใชง้านจะสามารถ
สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

2) การออกแบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse Design) หรือตลาดขอ้มูล  แบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ 
คือ คลงัขอ้มูลแบบโครงสร้างรูปดาว ( Star Schema) แบบโครงสร้างรูปเกล็ดหิมะ ( Snowflake 
Schema) และแบบโครงสร้างรูปดาวหลายดวง (Multi-Star Schema) ซ่ึงนิยมใชแ้บบโครงสร้างรูป
ดาวเป็นฐานขอ้มูล เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการสอบถามขอ้มูล                                                    

3) น าขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลโดยกระบวนการอีทีแอล (ETL) ซ่ึงยอ่มาจาก การ ดึง  
(Extraction) การแปลง (Transformation) และการ โอน  (Loading) เป็นกระบวนการในการแปลง
ขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล    โดยตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดก่้อนน าเขา้สู่คลงัขอ้มู ล
เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์ต่อไป                         

(1) การดึง คือขั้นตอนในการดึงขอ้มูลตน้ทาง โดยขอ้มูลตน้ทางมีไดต้ั้งแต่หน่ึงหรือ
หลายแหล่งขอ้มูล 

(2) การแปลง  คือการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดึงมาจดัรูปแบบใหถู้กตอ้งและสอดคลอ้ง
กบัแหล่งจดัเก็บขอ้มูลปลายทาง โดยการท าดาตา้แมปป้ิง (Data Mapping) เป็นการปรับขอ้มูลท่ีมี
รูปแบบแตกต่างกนัแต่มีความหมายเดียวกนัใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั และการท าดาตา้คลีนซ่ิง (Data 
Cleansing) เป็นการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

(3) การโอน คือการน าขอ้มูลท่ีผา่นขั้นตอนการแปลงสู่แหล่งจดัเก็บขอ้มูลปลายทาง 
4) จดัท าขอ้มูลในคลงัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Model) หรือ

ลูกบาศก ์( cube) ซ่ึงเป็นรูปแบบการท าใหข้อ้มูลเกิดมิติข้ึนในหลาย ๆ ดา้น ก่อนน าไปสร้างเป็น
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีช่วยในการคิวรีขอ้มูล 

5) น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศจากลูกบาศกท่ี์ไดส้ร้างข้ึน โดยน าเสนอผา่นเคร่ืองมือต่าง ๆ 
เช่น เคร่ืองมือในการออกรายงาน (Reporting) เคร่ืองมือส าหรับคิวรี (Ad-hoc Reporting) และ
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ (OLAP Analysis) เป็นตน้ 
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2.5 คลงัข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติ 
2.5.1 คลงัขอ้มูลและตลาดขอ้มูล 

พนิดา พานิชกุล และสุธี พงศาสกุลศยั (2552) กล่าววา่ คลงัขอ้มูล  หมายถึง 
ฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสกดัขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงอาจมีโครงสร้างแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์และตดัสินใจเชิงธุรกิจ โดยมีกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัของ
การพฒันาระบบคลงัขอ้มูล คือกระบวนการอีทีแอล  

        กิตติพงษ ์กลมกล่อม (2552) ไดใ้หค้  านิยามของคลงัขอ้มูลไวว้า่ คลงัขอ้มูลเป็นระบบ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยู่
ในคลงัขอ้มูลตอ้งมีปริมาณเพียงพอ และเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการน าไปวเิคราะห์ เพื่อหา
ค าตอบท่ีเหมาะสมทางธุรกิจ การจดัเก็บขอ้มูลตอ้งเอ้ืออ านวยใหก้ารใชข้อ้มูลเชิงวเิคราะห์เป็นไปได้
โดยง่าย สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

        ตลาดขอ้มูล (Data Mart) เป็นส่วนหน่ึงของคลงัขอ้มูลท่ีออกแบบมาเพื่อวเิคราะห์
ขอ้มูลตามหนา้ท่ีงาน (Functional area) เช่น งานการเงิน งานการตลาด เป็นตน้  การพฒันาตลาด
ขอ้มูลเร่ิมจากการออกแบบฐานขอ้มูล โดยจะเนน้ท่ีการออกแบบจากระบบงานยอ่ยของแต่ละ
ระบบงานในองคก์รก่อน แลว้จึงน าส่วนยอ่ย ๆ นั้นมารวมเป็นระบบคลงัขอ้มูลขององคก์รต่อไป  

2.5.2 แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ (Dimension Data Model)  
        แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ เป็นแบบจ าลองขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อสนบัสนุนการวเิคราะห์ขอ้มูล

แบบออนไลน์ (Online Analytic Processing : OLAP) ประกอบดว้ยตาราง 2 ชนิด คือ ตาราง
ขอ้เทจ็จริง (Fact Tables) และตารางมิติหรือมุมมอง (Dimension Tables) โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ตวัวดัเชิงปริมาณ ( Measure) หมายถึง ขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการวดั ทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ยอดขาย ก าไร เป็นตน้ ซ่ึงตวัวดัเชิงปริมาณน้ีตอ้งเป็นตวัเลข
เสมอ 

2) มิติหรือมุมมอง (Dimension) หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นมุมมองใหแ้ก่ตวัวดัเชิงปริมาณ  
เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น เวลา จงัหวดั อ าเภอ เป็นตน้ 

3) ค่าความจริง (Fact) หมายถึง ชุดของค่าท่ีเกิดจากการจบัคู่กนัของมิติหรือมุมมอง 
และตวัวดัเชิงปริมาณ ท่ีท าใหเ้กิดค่าใดค่าหน่ึงท่ีมีความหมาย สามารถวดัค่าได ้และบอกเล่า
ขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 



17 

 

 
รูป 2.2 แสดงองคป์ระกอบของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ 

 

        โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางในแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ สามารถน ามาสร้างเป็น
โครงสร้างได ้3 แบบ คือ  

1) โครงสร้างรูปดาว เป็นโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยตารางขอ้เทจ็จริง (Fact Table) 
หน่ึงตารางอยูต่รงกลาง แลว้ลอ้มรอบดว้ยตารางมิติ (Dimension Table) หลายตาราง แสดงดงัรูป 2.3 
โครงสร้างแบบน้ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการคิวรี โดยมีขอ้ดีคือ มีจ านวนตารางนอ้ย สร้างคิวรี
ไดง่้าย และรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

รูป 2.3โครงสร้างรูปดาว 

2) โครงสร้างรูปเกล็ดหิมะ  จะเป็นโครงสร้างแบบน้ีไดก้็ต่อเม่ือคอลมัน์ในตารางมิติ
ท่ีมีความแตกต่างกนัของขอ้มูลนอ้ย ถูกแยกออกไปเป็นตารางใหม่  แสดงดงัรูป 2.4 ซ่ึงโครงสร้าง
แบบน้ีมีความยุง่ยากในการดูแล และเขา้ถึงขอ้มูลไดช้า้ 

 
 

 
 

Fact 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension 
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รูป 2.4 โครงสร้างรูปเกล็ดหิมะ 

3) โครงสร้างรูปดาวหลายดวง เป็นโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยตารางขอ้เทจ็จริง
หลายตารางต่อเขา้ดว้ยกนั โดยผา่นตารางมิติต่าง ๆ แสดงดงัรูป 2.5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูป 2.5 โครงสร้างรูปดาวหลายดวง 

2.5.3 การวเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 
        การวเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์  (Online Analytic Processing : OLAP) เป็น

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ หรือมีค่าท่ีมีหลายมุมมอง เพื่อการ
เตรียมพร้อมส าหรับการน าไปใชไ้ดท้นัที เม่ือท าการวเิคราะห์แลว้จะไดโ้ครงสร้างของการวเิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ในรูปลูกบาศก์  (Cube) ซ่ึงลูกบาศกท่ี์สร้างข้ึนสามารถมีไดถึ้ง 64 มิติ ใน
แต่ละเซลล ์ (Cell) ของลูกบาศกจ์ะบรรจุค่า 1 ค่า โดยค่าของแต่ละเซลลเ์ป็นการรวมกนัของมิติ
ทั้งหมดในลูกบาศก ์และขอ้มูลในเซลลข์องลูกบาศกจ์ะเป็นเลขท่ีเป็นผลรวม โดยส่วนใหญ่แลว้จะ
สร้างลูกบาศกท่ี์มีมุมมอง 3 มิติ ซ่ึง OLAP แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

Fact Fact 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension Dimension 

Fact 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension 
Dimension Dimension 

Dimension Dimension 
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1) MOLAP (Multi-dimensional OLAP) คือ  OLAP หรือ Cube ท่ีจะตอ้งมีการ
ประมวลผลไวก่้อน ซ่ึงค่าขอ้มูลจะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงจนกวา่จะมีการประมวลผลใหม่อีกคร้ัง โดย
มีขอ้ดี คือ การเรียกใชง้านขอ้มูลจาก MOLAP จะรวดเร็ว เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งค านวณค่าใด ๆ อีก
แลว้ เพียงแค่ดึงค่าข้ึนมาใชง้านเท่านั้น ดงันั้น MOLAP จึงเหมาะกบั Cube ท่ีถูกใชง้านบ่อย และไม่
จ  าเป็นตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลอยา่งใกลชิ้ด  

2) ROLAP (Relational OLAP) คือ OLAP หรือ Cube ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
ประมวลผลไวก่้อน แต่จะเก็บขอ้มูลในรูปแบบของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
เม่ือมีการเรียกใชข้อ้มูลระบบจะคิวรีเพื่อดึงขอ้มูลออกมา โดยมีขอ้ดี คือ จะไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยัเสมอ 
จึงเหมาะกบัระบบท่ีตอ้งติดตามความเป็นไปของขอ้มูลอยา่งใกลชิ้ด ส่วนขอ้เสีย คือ การเรียกใชง้าน
ขอ้มูลจะชา้กวา่แบบ MOLAP 

3) HOLAP (Hybrid OLAP) คือ OLAP หรือ Cube ท่ีมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วน ๆ 
โดยแต่ละส่วนอาจใชว้ธีิการจดัเก็บขอ้มูลแบบ MOLAP และบางส่วนก็จดัเก็บขอ้มูลแบบ ROLAP 

สามารถแบ่งการใชง้านหรือการด าเนินการกบั OLAP ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
1) Roll up หมายถึง การเปล่ียนแปลงระดบัความละเอียดของการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก

ระดบัท่ีละเอียดข้ึนมาสู่ระดบัท่ีหยาบมากข้ึน 
2) Drill Down หมายถึง การเพิ่มความละเอียดในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากระดบัท่ี

หยาบไปสู่ระดบัท่ีละเอียดมากข้ึน  
3) Slice หมายถึง การเลือกพิจารณาผลลพัธ์บางส่วนท่ีเราสนใจ โดยเลือกเฉพาะค่าท่ี

เป็นไปไดข้องมิติเท่านั้น 
4) Dice หมายถึง กระบวนการพลิกแกนหรือมุมมองใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้าน 
 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สถิตยช์ยั ลิขิตพานิชกุล (2554) ไดค้น้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบธุรกิจชาญ

ฉลาดส าหรับกระบวนการดา้นจดหมายติดต่อระหวา่งเด็ก และผูอุ้ปการะขององคก์รคอมแพสชัน่
อินเตอร์เนชัน่แนล ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตน้แบบระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับ
กระบวนการดา้นจดหมายติดต่อระหวา่งเด็ก และผูอุ้ปการะขององคก์รคอมแพสชัน่อินเตอร์เนชัน่
แนลส านกังานประเทศไทย ซ่ึงผลการทดสอบระบบดว้ยการใชง้านจริงพบวา่ ระบบสามารถช่วย
วเิคราะห์และตอบค าถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพภาระงานของกระบวนการเขียนจดหมาย และความ
สม ่าเสมอของการเขียนจดหมายของเด็กไดดี้ ท าใหผู้ใ้ชพ้ึงพอใจในการใชง้าน 
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กนกวรรณ วสันตพนธ์ (2554) ไดค้น้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาคลงัขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนการวางแผนงานส าหรับกองแผนงานส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่” โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตน้แบบคลงัขอ้มูลมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และผลิตรายงานเชิงวเิคราะห์
จากคลงัขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ  ไดผ้ลวา่ การพฒันา
ระบบคลงัขอ้มูลสามารถผลิตรายงานไดต้ามความตอ้งการของกองแผนงาน สามารถน าเสนอ
รายงานไดห้ลากหลายรูปแบบ สามารถเรียกดูรายงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถรองรับการวเิคราะห์
ขอ้มูลในรูปแบบหลายมิติได ้สามารถน าขอ้มูลมาใชส้นบัสนุนดา้นการวางแผนงานเพื่อใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคก์ารพฒันา 

พลากร บุญไทย (2552) ไดค้น้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวเิคราะห์ยอดขาย ของบริษทั สยาม
โกลบอลเฮาส์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาเวยีงกุมกาม โดยใชห้ลกัการบิซิเนสอินเทลลิเจนท์ ” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการวเิคราะห์ยอดขายของบริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาเวยีง
กุมกามโดยใชห้ลกัการบิซิเนสอินเทลลิเจนท ์ซ่ึงผลการทดสอบระบบดว้ยการใชง้านจริงพบวา่ 
ระบบสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาระบบงานเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดดี้ยิง่ข้ึน 
ท าใหผู้ใ้ชมี้ความพึงพอใจในการใชร้ะบบ 

พรทิพย ์พงษส์วสัด์ิ (2550) ไดค้น้ควา้สารนิพนธ์เร่ือง “ระบบคลงัขอ้มูลส าหรับสนบัสนุน
การตดัสินใจและติดตามการใชง้บประมาณ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบคลงัขอ้มูลส าหรับ
สนบัสนุนการตดัสินใจและติดตามการใชง้บประมาณ ไดผ้ลวา่ผูใ้ชส้ามารถเลือกก าหนดเง่ือนไข
และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ผา่นเวบ็เบราเซอร์ ซ่ึงระบบสามารถคดั
กรองขอ้มูลท่ีส าคญัและวเิคราะห์ขอ้มูลตามความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

วรีอร อุดมพนัธ์ (2549) ไดจ้ดัท าโครงงานวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตเร่ือง “ระบบคลงัขอ้มูล
เพื่อการจดัท าระบบรายงานส าหรับการบริหารงบประมาณ ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอขอ้มูล
ดา้นงบประมาณท่ีมีอยูใ่นองคก์รเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงการพฒันาระบบน้ีจะเป็นทางเลือก
ใหม่ท่ีน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้ช่วยในการบริหารจดัการงบประมาณและสามารถจดัท ารายงาน
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

สมนึก วเิศษธรรมรัตน์ (2547) ไดค้น้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวเิคราะห์ยอดขายตาม
เป้าประสงคข์องบริษทั อาร์ตแอนดเ์ทคโนโลย ีจ ากดั โดยใชก้ารแกปั้ญหาธุรกิจอยา่งอจัฉริยะของ
ไมโครซอฟต”์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าระบบวเิคราะห์ยอดขายใหส้ามารถสนบัสนุนวเิคราะห์
ยอดขายอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลวา่ ผูจ้ดัการฝ่ายขายสามารถเรียนรู้การใชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะได้
ในระยะเวลาอนัสั้น สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาตามตอ้งการ สามารถปรับเปล่ียนมุมมองของ
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ขอ้มูลตามมิติต่าง ๆ และเจาะลึกขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ท าใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี 


