
 

 

บทที่ 3 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 
 การวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เป็นการ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละมุมมองเพื่อวางแผนในการจดัสรรงบประมาณใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงการวเิคราะห์ปัญหาในระบบงานเดิม และการออกแบบระบบงานใหม่ 
ดงัน้ี 
 
3.1 การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 
   ปัญหาท่ีพบในระบบคือ ขอ้มูลงบประมาณท่ีจดัเก็บในปัจจุบนัเก็บอยูใ่นลกัษณะ
ฐานขอ้มูลส าหรับงานประจ าวนั (OLTP) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลา และเก็บขอ้มูลล่าสุด
เสมอ ไม่ไดเ้ก็บแบบสรุป หากผูบ้ริหารตอ้งการรายงานดา้นงบประมาณเงินรายไดจ้ะร้องขอรายงาน
จากเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน เจา้หนา้ท่ีการเงิน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
แต่ละฝ่ายจะเขา้ไปเรียกรายงานจากโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่หรือหากไม่มีรายงานตามท่ีผูบ้ริหาร
ตอ้งการ เจา้หนา้ท่ีก็จะร้องขอใหเ้จา้หนา้ท่ีสารสนเทศดึงรายงานให ้ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนานใน
การจดัท า จากนั้นเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่ายจึงน ารายงานท่ีไดม้าท าการตรวจสอบ และน าเสนอผูบ้ริหาร
ในรูปแบบรายงานสรุปในลกัษณะกระดาษหรือ Excel File (.xls) ซ่ึงรูปแบบรายงานท่ีผูบ้ริหาร
ไดรั้บนั้นไม่เอ้ืออ านวยต่อการน าไปใชใ้นการตดัสินใจไดท้นัที สามารถแสดงขั้นตอนในการออก
รายงาน ดงัรูป 3.1 

 
รูป 3.1 ขั้นตอนการออกรายงานระบบเดิม 
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   จากรูป 3.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการออกรายงานระบบเดิมไดด้งัน้ี 
   เส้นท่ี 1 หมายถึงผูบ้ริหารร้องขอรายงานงบประมาณเงินรายไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ สามารถจดัเตรียมรายงานเพื่อน าเสนอตามความตอ้งการของผูบ้ริหารได ้ 2 
วธีิ ดงัเส้นท่ี 2.1 และเส้นท่ี 2.2  
    เส้นท่ี 2.1 หมายถึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ เรียกรายงานจากโปรแกรมท่ีมีอยู่  ซ่ึงรายงานท่ี
ออกมาจะอยูใ่นรูปแบบกระดาษหรือ Excel File 
    เส้นท่ี 2.2 หมายถึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอไปยงัเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ หากรายงานท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งการไม่ตรงกบัรายงานท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม จากนั้นเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศจะท าการเรียก
รายงานแลว้ส่งรายงานในรูปแบบ Excel File กลบัไปยงัเจา้หนา้ท่ี 
    เส้นท่ี 3 หมายถึงเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลรายงานท่ีไดแ้ลว้น าเสนอรายงานใหผู้บ้ริหาร 
    จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปปัญหาท่ีพบในระบบงานเดิมไดด้งัน้ี 

1) ในการสืบคน้ขอ้มูล (query) จากฐานขอ้มูลปัจจุบนัซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีมีการ
เคล่ือนไหวตลอดเวลาจะส่งผลกระทบถึงระบบงานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ท าใหป้ระสิทธิภาพของการ
ท างานลดลง 

2) การเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลประจ าวนัไม่ไดมี้การเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั แต่การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตดัสินใจในบางคร้ังจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลท่ีผา่นมา เพื่อช่วยในการคาดคะเน
แนวโนม้ท่ีจะเป็นไปไดใ้นอนาคต 

3) รายงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งการน าไปวเิคราะห์นั้นจะมีลกัษณะท่ีเปล่ียนไปตาม
เป้าประสงค ์ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกบัรายงานท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีสารสนเทศตอ้งใชเ้วลา
ค่อนขา้งนานในการสร้างรายงานตามความตอ้งการของผูบ้ริหารเน่ืองจากบางคร้ังการคิวรีตอ้งใช้
ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น 
 
3.2 การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
      3.2.1 การวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบงานใหม่ 
   จากการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม และการคน้ควา้หาขอ้มูล รวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบงาน ผูศึ้กษาจึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าระบบธุรกิจชาญฉลาดโดยการจดัท าคลงัขอ้มูล
มาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยสนบัสนุนการวเิคราะห์งบประมาณเงินรายไดส้ าหรับผูบ้ริหาร 
และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระบบจะท าการน าเขา้ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ท่าท่ีจ  าเป็น ซ่ึงรวบรวมไดจ้าก
ฐานขอ้มูลดา้นต่าง ๆ มากลัน่กรองและตรวจสอบเพื่อสังเคราะห์รูปแบบขอ้มูลข้ึนมาใหม่ โดยการ
ประมวลผล สรุปรวมขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากไวล่้วงหนา้ และจดัเก็บใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับ
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การวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึน ท า
ใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการวเิคราะห์ขอ้มูลและลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน คือผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเรียกดูรายงานท่ีตอ้งการโดยตรงจากลูกบาศกท่ี์เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศได้
จดัท าไวแ้ลว้ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนมุมมองไดใ้นหลายดา้น ดงัรูป 3.2  

 
รูป 3.2 ขั้นตอนการออกรายงานระบบใหม่ 

 

   จากรูป 3.2 สามารถอธิบายขั้นตอนการออกรายงานระบบใหม่ไดด้งัน้ี 
   เส้นท่ี 1 หมายถึงผูบ้ริหารร้องขอรายงานงบประมาณเงินรายไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
   เส้นท่ี 2 หมายถึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอรายงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งการนั้นไปยงัเจา้หนา้ท่ี
สารสนเทศ  
   เส้นท่ี 3 หมายถึงเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศจดัเตรียมขอ้มูลดา้นงบประมาณเงินรายไดไ้วใ้น 
SQL Server     
   เส้นท่ี 4 หมายถึงดึงขอ้มูลท่ีจดัเตรียมไวใ้น SQL Server เขา้คลงัขอ้มูลโดยผา่น
กระบวนการอีทีแอล จากนั้นจดัท าลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ไวใ้น OLAP Server 
   เส้นท่ี 5 หมายถึงผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ สามารถเรียกดูรายงานโดยผา่นเคร่ือง
ลูกข่ายซ่ึงติดต่อกบัลูกบาศกท่ี์เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศไดจ้ดัท าไว ้โดยผูใ้ชส้ามารถปรับเปล่ียนมุมมอง
ของรายงานไดต้ามตอ้งการ 
   ระบบงานใหม่ท่ีตอ้งการ สามารถออกแบบและก าหนดคุณลกัษณะรายงานได ้3 ส่วน คือ 
   1) มิติขอ้มูล (Dimensions Data Model) และระดบัชั้นขอ้มูล 
       เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลงบประมาณเงินรายได ้สามารถออกแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลใน
แต่ละมิติในรูปแบบของ Dimension Map ดงัรูป 3.3



25 

 

             

          

                 /       

            

-       
-         

             

               

-            
-           

              

            

-           
-       
-      

Fact         

 
 

รูป 3.3 แสดง Dimension Map ของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 จาก Dimension Map สามารถอธิบายความสัมพนัธ์และระดบัชั้นของแต่ละมิติไดด้งัน้ี 
(1) มิติแหล่งเงิน หมายถึง ท่ีมาของงบประมาณเงินรายได ้ไดแ้ก่ เงินบ ารุงโรงพยาบาล 

และเงินค่าหน่วยกิต 
(2) มิติแผนงาน หมายถึง กลุ่มของงานหรือกิจกรรมท่ีด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ไดแ้ก่ แผนงานบริหารมหาวทิยาลยั แผนงานสนบัสนุนวชิาการ และแผนงาน
บริการสุขภาพ 

(3) มิติกองทุน ไดแ้ก่ กองทุนทัว่ไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อการวจิยั 
กองทุนบริการวชิาการ กองทุนกิจการนกัศึกษา กองทุนสินทรัพยถ์าวร กองทุนท านุบ ารุงศิลปะ 
วฒันธรรม กองทุนส ารอง กองทุนบริการสุขภาพ และกองทุนพฒันาบุคลากร 

(4) มิติงาน/โครงการ ไดแ้ก่ งานสนบัสนุนการจดัการศึกษา งานจดัการศึกษาสาขา
แพทยศาสตร์ งานบริหารงานวจิยั งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม งาน
บริการหอ้งสมุดและเทคโนโลย ีงานสนบัสนุนวชิาการเฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ งานบริหารทัว่ไป 
และงานบริการรักษาพยาบาล 



26 

 

(5) มิติหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
- สังกดั  ไดแ้ก่ สังกดัส านกังานเลขานุการคณะ สังกดัภาควชิา และสังกดั

โรงพยาบาล  
- หน่วยงาน ประกอบดว้ย 72 หน่วยงาน  โดยแยกเป็นหน่วยงานในสังกดั

ส านกังานเลขานุการคณะ 15 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกั ดภาควชิา 21 ภาควชิา และหน่วยงานใน
สังกดัโรงพยาบาล 36 หน่วยงาน 

(6) มิติงบรายจ่าย  ไดแ้ก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจ่ายอ่ืน 

(7) มิติหมวดรายจ่าย แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
-  หมวดรายจ่าย ไดแ้ก่ หมวดเงินเดือน หมวดค่าจา้งประจ า หมวดค่าจา้งชัว่คราว 

หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใชส้อย หมวดค่าวสัดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภณัฑ ์หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และหมวดรายจ่ายอ่ืน 

-  รายการจ่าย หมายถึง รายการของการใชจ้่ายเงินในแต่ละหมวดรายจ่าย 
(8) มิติประเภทเงิน ไดแ้ก่ เงินจดัสรร และเงินใชจ้่ายจริง 
(9) มิติช่วงเวลา แบ่งเป็น  
 - ปีงบประมาณ 
  - ไตรมาส  
 - เดือน 

   2) ตวัวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ จ  านวนเงิน (บาท) 
   3) รูปแบบการน าเสนอขอ้มูล (Data Visualization) สามารถก าหนดลกัษณะส าคญัของ
รายงานวเิคราะห์งบประมาณเงินรายไดด้งัน้ี 
       (1)  สามารถปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละดา้นไดอ้ยา่งอิสระ 
       (2)  สามารถเจาะลึก (Drill Down) ขอ้มูลลงไปเพื่อดูรายละเอียดขอ้มูลในแต่ละชั้นได ้
       (3)  สามารถยอ้นกลบัมาดูภาพรวม (Roll Up) ของขอ้มูลได ้
       (4)  สามารถน าเสนอขอ้มูลในรูปของกราฟ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูล 
 
      3.2.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 
   ในการออกแบบระบบงานใหม่ ไดใ้ชแ้ผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพ
กระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) เพื่อแสดงภาพรวมและความสัมพนัธ์ของระบบโดยมี
สัญลกัษณ์และความหมายท่ีใช ้ดงัตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 สัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชใ้นแผนภาพบริบทและแผนภาพกระแสขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ช่ือ ความหมาย 

  
Process 

 
การประมวลผลขอ้มูล 
 
 

  
External Entity 

 

แหล่งก าเนิดหรือส้ินสุดของขอ้มูล 
เช่นบุคคล ระบบงาน หรือ
หน่วยงาน  
 

  

Duplicated External Entity 
 

แหล่งก าเนิดหรือส้ินสุดของขอ้มูล
เช่นบุคคล ระบบงาน หรือ
หน่วยงาน ท่ีซ ้ ากนัในแผนภาพ 

  

Data Store 
 

 

การเก็บขอ้มูลหรือแหล่งขอ้มูล 

  

Duplicated Data Store  
 

การเก็บขอ้มูลหรือแหล่งขอ้มูล ท่ี
ซ ้ ากนัในแผนภาพ 
 

 Data Flow ทิศทางการไหลของขอ้มูล 
  

  1) แผนภาพบริบท 
      เป็นแผนภาพ ระดบับนสุดท่ีแสดงภาพรวมการท างานของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกระบบ ซ่ึง ระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัรูป 3.4 
 (1) ผูบ้ริหาร เป็นผูร้้องขอรายงานงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
 (2) เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน เป็นผูใ้หข้อ้มูลดา้นการจดัสรรงบประมาณเงินรายได ้
ขอ้มูลแผนงาน ขอ้มูลกองทุน และขอ้มูลงาน/โครงการ อีกทั้งสามารถดูรายงานการจดัสรร
งบประมาณได ้
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      (3)  เจา้หนา้ท่ีการเงิน  เป็นผูใ้หข้อ้มูลดา้นการใชจ่้ายงบประมาณเงินรายได ้ขอ้มูลแหล่ง
เงิน ขอ้มูลงบรายจ่าย ขอ้มูลหมวดรายจ่าย และขอ้มูลรายการจ่าย อีกทั้งสามารถดูรายงานการใชจ่้าย
งบประมาณได ้
      (4)  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานบุคคล  เป็นผูใ้หข้อ้มูลหน่วยงาน ซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้าง
องคก์ร 
      (5)  เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ เป็นผูจ้ดัการขอ้มูลงบประมาณเงินรายไดใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี
ผูใ้ชง้านสามารถปรับเปล่ียนมุมมองได ้
      (6)  ผูดู้แลระบบ เป็นผูก้  าหนดสิทธิขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
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รูป 3.4 แผนภาพบริบทของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

   
 2) แผนภาพกระแสขอ้มูล 
      เป็นแผนภาพท่ีแสดงรายละเอียดของขอ้มูลท่ีไหลผา่นในระบบ ซ่ึงจะ แสดงใหเ้ห็นถึง
ทิศทางการไหลของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบ และการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในระบบ  โดยระบบธุรกิจ
ชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สามารถแสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 ไดด้งัรูป 3.5 
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รูป 3.5 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 ของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์ 
งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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      จากรูป 3 .5 สามารถแบ่งกระบวนการหลกัของระบบ ไดด้งัน้ี 
กระบวนการท่ี 1.0 ตรวจสอบสิทธิ เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่ระบบของ

ผูใ้ชง้าน โดยการตรวจสอบสิทธิจะเช่ือมต่อกบัระบบจดัการผูใ้ชง้าน Active Directory ซ่ึงสามารถ
เพิ่ม ลบ แกไ้ขผูใ้ชง้านได ้

กระบวนการท่ี 2.0 โอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล  เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลเขา้สู่
คลงัขอ้มูล โดยดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเดิมซ่ึงเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลแหล่งเงิน ขอ้มูลกองทุน ขอ้มูลแผนงาน ขอ้มูลงาน/โครงการ ขอ้มูลงบรายจ่าย ขอ้มูล
หมวดรายจ่าย ขอ้มูลรายการจ่าย ขอ้มูลหน่วยงาน ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณเงินรายได ้และ
ขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณเงินรายได ้เขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล (Staging Area) ซ่ึงเป็นระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลเอสคิวแอล (SQL) จากนั้นดึงขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูล มาแปลงหรือเปล่ียนรูปแบบขอ้มูล 
แลว้จึงโอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล  

กระบวนการท่ี 3.0 สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ เป็นกระบวนการ
น าขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลซ่ึงเปล่ียนรูปแบบสมบูรณ์แลว้ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลงบรายจ่าย ฐานขอ้มูล
งบประมาณ ฐานขอ้มูลแหล่งเงิน ฐานขอ้มูลแผนงาน ฐานขอ้มูลกองทุน ฐานขอ้มูลงาน/โครงการ 
ฐานขอ้มูลหน่วยงาน ฐานขอ้มูลหมวดรายจ่าย ฐานขอ้มูลหน่วยงาน ฐานขอ้มูลประเภทเงิน และ
ฐานขอ้มูลเวลา มาสร้างความสัมพนัธ์เป็นลูกบาศก ์โดยการสร้างความสัมพนัธ์เป็นลูกบาศกน์ั้นจะ
น ามิติขอ้มูลและตวัวดัเชิงปริมาณท่ีไดว้เิคราะห์ไวม้าออกแบบ แลว้จึงน าลูกบาศกท่ี์ไดไ้ปใชใ้น
กระบวนการออกรายงานต่อไป 

กระบวนการท่ี 4.0 ออกรายงาน  เป็นกระบวนการออกรายงาน ผูมี้สิทธิเขา้ใชง้านตอ้ง
ผา่นกระบวนการท่ี 1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขา้ระบบก่อนจึงจะสามารถเขา้ใชง้านใน
กระบวนการน้ีได ้ซ่ึงผูมี้สิทธิเขา้ใชง้าน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน และเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 

จากแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 สามารถแสดงรายละเอียดของกระบวนการท่ี 2.0 
โอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล ไดด้งัรูป 3.6 
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รูป 3.6 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 2.0 โอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล 
 

กระบวนการโอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล ไดแ้บ่งเป็น 3 กระบวนการยอ่ย ดงัน้ี 
 กระบวนการท่ี 2.1 ดึงขอ้มูลเขา้พื้นท่ีพกัขอ้มูล โดยดึงขอ้มูลงบประมาณเงินรายไดจ้าก
ฐานขอ้มูลเดิม ไดแ้ก่ ขอ้มูลแหล่งเงิน ขอ้มูลกองทุน ขอ้มูลแผนงาน ขอ้มูลงาน/โครงการ ขอ้มูล
หน่วยงาน ขอ้มูลงบรายจ่าย ขอ้มูลหมวดรายจ่าย ขอ้มูลรายการจ่าย ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ
เงินรายได ้และขอ้มูลการใชจ้่ายงบประมาณเงินรายไดเ้ขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูลเพื่อน าเขา้สู่คลงัขอ้มูล
ต่อไป 
 กระบวนการท่ี 2.2 ดึง/เปล่ียนรูปแบบ/โอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล เป็นกระบวนการในการดึง
ขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูลและขอ้มูลการจดัการงบประมาณมาท าการเปล่ียนรูปแบบขอ้มูล คือการน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าจดัรูปแบบใหถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัคลงัขอ้มูล เช่น แปลงชนิดขอ้มูล แปลง
รูปแบบขอ้มูล รวมขอ้มูล เม่ือเปล่ียนรูปแบบแลว้จะโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 
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 จากแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 สามารถแสดงรายละเอียดของกระแสขอ้มูลระดบั 1 
ของกระบวนการท่ี 3.0 ไดด้งัรูป 3.7 

                          

                          

                 

                 
                 
           

       

3.2

                 
                

         

3.1

 
 

 รูป 3.7 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 3.0 สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ 

 

 จากรูป 3.7 สามารถแบ่งกระบวนการสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ได้
เป็น 2 กระบวนการยอ่ย ดงัน้ี 
 กระบวนการท่ี 3.1 กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์และเปล่ียนมุมมองของขอ้มูล  เป็น
กระบวนส าหรับสร้างความสัมพนัธ์ของแต่ละตารางขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลงัขอ้มูลและเปล่ียนมุมมองของ
ขอ้มูลจากรูปแบบมุมมองฐานขอ้มูล ( Database View) เป็นรูปแบบมุมมองทางธุรกิจ (Business 
View) ซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ฟรมเวร์ิคแพค็เกจ (Framework Package) 
 กระบวนการท่ี 3.2 กระบวนการสร้างมิติและสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบ
ออนไลน์ เป็นกระบวนการในการน าเฟรมเวร์ิคแพค็เกจมาสร้างมิติขอ้มูล และก าหนดระดบัชั้นของ
ขอ้มูล แลว้สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์  
 จากแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 สามารถแสดงรายละเอียดของกระแสขอ้มูลระดบั 1 
ของกระบวนการท่ี 4.0 ไดด้งัรูป 3.8 
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รูป 3.8 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 4.0 ออกรายงาน 
 

จากรูป 3.8 สามารถแบ่งกระบวนการออกรายงาน ไดเ้ป็น 2 กระบวนการยอ่ย ดงัน้ี 
 กระบวนการท่ี 4.1 เป็นกระบวนการออกรายงานพื้นฐาน โดยเป็นรูปแบบรายงานพื้นฐานท่ี
ไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้  
 กระบวนการ 4.2 รายงานท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทุกมิติดูผา่น IBM Cognos เป็นกระบวนการ
ออกรายงานโดยเรียกขอ้มูลผา่นเคร่ืองมือ Analysis Studio ของ IBM Cognos ซ่ึงจะไปดึงขอ้มูลท่ี
สร้างความสัมพนัธ์ทุกมิติแลว้มาแสดงผล 
 
 3.2.3 ขั้นตอนของระบบงาน 
    1) ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ และสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  
    2) ออกแบบโครงสร้างคลงัขอ้มูล  โดยผูศึ้กษาไดอ้อกแบบโครงสร้างใหอ้ยูใ่นรูปแบบ 
Star schema แสดงดงัรูป 3.3 เน่ืองจากความซบัซอ้นของขอ้มูลมีไม่มาก ซ่ึงจะท าใหก้ารคิวรีขอ้มูล
ท าไดง่้าย และรวดเร็ว   
    3) สร้างคลงัขอ้มูลและโอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล ผูศึ้กษาเลือกใชเ้คร่ืองมือ Microsoft SQL 
Server Integration Service (SSIS) ในขั้นตอนน้ี เพื่อท าการโอนขอ้มูลจาก Data Source เขา้สู่พื้นท่ี
พกัขอ้มูล และโอนขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูลเขา้สู่ Data Warehouse ดงัรูป 3.9 ซ่ึงจะอธิบาย
รายละเอียดในบทท่ี 5 
 
 
 

 
รูป 3.9 แสดงขั้นตอนการโอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล 

Data  
Staging Area 

Data Warehouse 
Data 

Source 
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 4) สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์  ผูศึ้กษาเลือกใชเ้คร่ืองมือของ IBM 
Cognos ในขั้นตอนน้ี โดยใชเ้คร่ืองมือ Framework Manager ในการสร้างความสัมพนัธ์และเปล่ียน
มุมมองของขอ้มูล และใชเ้คร่ืองมือ Transformer ในการสร้างมิติและสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ ดงัรูป 3.10 ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดในบทท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  รูป 3.10 แสดงขั้นตอนการสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 

 

    5) ออกแบบและสร้างรายงานวเิคราะห์หลายมิติ โดยใชข้อ้มูลจากลูกบาศกว์เิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ 

Data 
Warehouse  

สร้างลูกบาศก์วเิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ 
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