
บทที่ 5 
การพฒันาระบบและการน าเสนอรายงาน 

 
 จากการวเิคราะห์และออกแบบคลงัขอ้มูลในบทท่ีผา่นมา สามารถน ามาพฒันาระบบและ
น าเสนอรายงาน โดยแบ่งขั้นตอนการพฒันา และน าเสนอระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์
งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดด้งัรูป 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.1 แสดงขั้นตอนการพฒันาระบบ 
 
 จากรูป 5.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์
งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัน้ี 
 1) โอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล  เป็นขั้นตอนในการจดัการขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล โดยดึงขอ้มูล
จากฐานขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล จากนั้นดึงขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูลมาแปลงหรือเปล่ียน
รูปแบบขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชง้าน แลว้จึงโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 
 2) สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์  เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลจาก
คลงัขอ้มูล มาสร้างความสัมพนัธ์เป็นลูกบาศก ์โดยประกอบดว้ย Dimension และ Measure เพื่อให้
ระบบสามารถค านวณค่าไวล่้วงหนา้ และเก็บผลลพัธ์ท่ีไดไ้วใ้นลูกบาศกข์อ้มูล ซ่ึงท าใหร้ะบบ
สามารถตอบการสอบถามขอ้มูลไดร้วดเร็ว 

 

โอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล 

 

สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 

 

น าเสนอรายงาน 
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 3) น าเสนอรายงาน เป็นขั้นตอนในการเช่ือมต่อลูกบาศกข์อ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนก่อนหนา้ 
โดยผา่นเคร่ืองมือของ IBM Cognos เพื่อออกรายงาน 
 
5.1 การโอนข้อมูลเข้าคลงัข้อมูล 
 เป็นขั้นตอนส าหรับดึง แปลง และโอนขอ้มูลจากตน้ทางเขา้คลงัขอ้มูล ดงัรูป 5.2  
 
 
 
 

 
 
 

รูป 5.2 แสดงขั้นตอนและแพค็เกจการโอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล 
 

 ผูศึ้กษาเลือกใชเ้คร่ืองมือ Microsoft Business Intelligence Development Studio ซ่ึงจะท า
การสร้าง  Microsoft SQL Server Integration Service Package (SSIS Package) ส าหรับดึง แปลง 
และโอนขอ้มูล โดยจะท าการสร้างงานส าหรับโอนขอ้มูลไว ้2 แพค็เกจ (Package) ดงัตาราง 5.1 

ตาราง 5.1 ตารางแสดงแพค็เกจส าหรับโอนขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูล 
ช่ือแพค็เกจ ลกัษณะการท างาน 

DB_to_Staging.dtsx โอนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่ Staging Area 
Staging_to_WH.dtsx โอนขอ้มูลจาก Staging Area เขา้สู่คลงัขอ้มูล 
 
 5.1.1 การสร้างแพค็เกจ DB_to_Staging.dtsx  
         เป็นแพค็เกจส าหรับโอนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล โดย
การศึกษาขอ้มูลพบวา่ฐานขอ้มูลตน้ทางท่ีจะน ามาใชใ้นระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์
งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดม้าจาก 3 แหล่ง คือ ฐานขอ้มูล
กลางของคณะฯ ฐานขอ้มูลแผน และฐานขอ้มูลการเงิน โดยแพค็เกจน้ีจะเป็นการน าตารางขอ้มูล
เฉพาะท่ีจ าเป็นจาก 3 แหล่งขอ้มูลขา้งตน้ ซ่ึงเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL โอนเขา้ไวใ้น
พื้นท่ีพกัขอ้มูล ซ่ึงเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล SQL 

Data  
Staging Area 

Data 
Warehouse 

Data Source 
 

DB กลาง 
 

DB แผน 

 
DB การเงิน 

 

DB_to_Staging.dtsx Staging_to_WH.dtsx 
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         ในการสร้างแพค็เกจน้ีจะด าเนินการโดยผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Control Flow ซ่ึงมี
เคร่ืองมือใหเ้ลือกใชห้ลายอยา่งตามความจ าเป็น ดงัรูป 5.3  
 

 
 

รูป 5.3 แสดงรายการ Control Flow 
 

          ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบ Control Flow ออกเป็น 2 ส่วน คือ Execute SQL Task และ Data 
Flow Task ดงัรูป 5.4 
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รูป 5.4 แสดง Control Flow ของแพค็เกจ DB_to_Staging.dtsx 

 

          1) ส่วนของ Execute SQL Task ใชส้ าหรับรันค าสั่ง SQL ใหมี้การลบขอ้มูลเดิม
ทั้งหมดก่อนท่ีจะโอนขอ้มูลใหม่เขา้ไวใ้นพื้นท่ีพกัขอ้มูล เพื่อปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
สามารถก าหนดรายละเอียดใน Execute SQL Task ไดด้งัรูป 5.5 และรูป 5.6 
 

 
รูป 5.5 แสดงการก าหนดค่าต่าง ๆ ของ Execute SQL Task ส าหรับลบขอ้มูลเดิม 
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รูป 5.6 แสดงการใส่ค าสั่ง SQL ส าหรับการลบขอ้มูลในตาราง 
 

          2) ส่วนของ Data Flow Task เป็นส่วนท่ีสร้างการไหลของขอ้มูลเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลกั 3 กลุ่ม คือ Data Flow Source ส าหรับจดัการ
แหล่งขอ้มูล Data Flow Transformations ส าหรับแปลงขอ้มูล และ Data Flow Destinations ส าหรับ
โอนขอ้มูลไปยงัปลายทาง ดงัรูป 5.7 
 

     
 

รูป 5.7 แสดงตวัอยา่งของเคร่ืองมือหลกัใน Data Flow Task 
 

    (1) Data Flow Task ช่ือ "Load From DB-personcmu" ใชส้ าหรับก าหนดค่าการ
ดึง แปลง และโอนขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลกลางของคณะฯ ไดแ้ก่ ตารางขอ้มูลหน่วยงาน เขา้สู่ 
พื้นท่ีพกัขอ้มูล ซ่ึงผูศึ้กษาเลือกใช ้DataReader Source ในการก าหนดแหล่งขอ้มูล Data Conversion 
ในการแปลงชนิดของขอ้มูลตน้ทางใหต้รงกบัชนิดของขอ้มูลปลายทาง และ OLE DB Destination 
ในการโอนขอ้มูลไปยงัปลายทาง ดงัรูป 5.8 
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รูป 5.8 แสดง Data Flow Task ของ Load From DB-personcmu 

 

    (2) Data Flow Task ช่ือ "Load From DB-plan" ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง 
แปลง และโอนขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลแผน ไดแ้ก่ ตารางขอ้มูลกองทุน ตารางขอ้มูลแผนงาน 
ตารางขอ้มูลงาน/โครงการ และตารางขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ เขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล ดงัรูป 5.9 

 
รูป 5.9 แสดง Data Flow Task ของ Load From DB-plan 

 

    (3) Data Flow Task ช่ือ "Load From DB-finance" ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง 
แปลง และโอนขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลการเงิน ไดแ้ก่  ตารางขอ้มูลแหล่งเงิน ตารางขอ้มูลงบ
รายจ่าย ตารางขอ้มูลหมวดรายจ่าย ตารางขอ้มูลรายการจ่าย และตารางขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ 
เขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล ดงัรูป 5.10 

 
รูป 5.10 แสดง Data Flow Task ของ Load From DB-finance 
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 เน่ืองจากการก าหนดค่าต่าง ๆ ในส่วนของ Data Flow Task ตามท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ มีขั้นตอนในการก าหนดค่าท่ีคลา้ยคลึงกนั ผูศึ้กษาจึงขอแสดงตวัอยา่งของการก าหนดเฉพาะ
ในส่วนของการโอนขอ้มูลหน่วยงานจากขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่พื้นท่ีพกัขอ้มูล ดงัน้ี 
 ส่วนของการก าหนดแหล่งขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือ DataReader Source เร่ิมตน้
ดว้ยการก าหนดการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลตน้ทาง ซ่ึงผูศึ้กษาเช่ือมต่อจากฐานขอ้มูลช่ือ personcmu 
ดงัรูป 5.11 จากนั้นก าหนด Sql Command เพื่อเลือกขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่ฐานขอ้มูลปลายทาง ดงัรูป 
5.12 เม่ือก าหนดขอ้มูลตน้ทางเรียบร้อยจะตอ้งท าการ Mapping Column ของขอ้มูลตน้ทางกบัขอ้มูล
ปลายทาง ดงัรูป 5.13 
 

 
รูป 5.11 แสดงการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลตน้ทาง 
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รูป 5.12 แสดงการก าหนด Sql Command ส าหรับเลือกขอ้มูลเพื่อน าเขา้ฐานขอ้มูลปลายทาง 

 

 
รูป 5.13 แสดงการ Mapping Column ของขอ้มูลตน้ทางกบัขอ้มูลปลายทาง 
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 ในส่วนการใชเ้คร่ืองมือ Data Conversion ส าหรับแปลงชนิดของขอ้มูลตน้ทาง
ใหต้รงกบัชนิดของขอ้มูลปลายทาง  สามารถก าหนดไดด้งัรูป 5.14 
 

 
 

รูป 5.14 แสดงการแปลงชนิดขอ้มูลตน้ทางใหต้รงกบัชนิดของขอ้มูลปลายทาง 
 

 สุดทา้ยเป็นการก าหนดการโอนขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูลปลายทาง โดยใช้
เคร่ืองมือ OLE DB Destination ซ่ึงสามารถก าหนดการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลปลายทาง ไดด้งัรูป 
5.15 และ Mappings ขอ้มูลตน้ทางท่ีเปล่ียนชนิดขอ้มูลเรียบร้อยไปยงัขอ้มูลปลายทาง ดงัรูป 5.16 

 
รูป 5.15 แสดงการก าหนดการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลปลายทาง  
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รูป 5.16 แสดงการ Mappings ขอ้มูลตน้ทางท่ีเปล่ียนชนิดขอ้มูลเรียบร้อยกบัขอ้มูลปลายทาง 

 

 5.1.2 การสร้างแพค็เกจ Staging_to_WH.dtsx  
 เป็นแพค็เกจส าหรับโอนขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูลมาท าการแปลงขอ้มูล และโอนเขา้
คลงัขอ้มูล โดยผูศึ้กษาไดอ้อกแบบ Control Flow ดงัรูป 5.17 

 
รูป 5.17 แสดง Control Flow ของแพค็เกจ Staging_to_WH.dtsx 

 

 1) ส่วนของ Execute SQL Task ในส่วนน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชค้  าสั่ง SQL เพื่อลบขอ้มูลเดิม
ทั้งหมดก่อนท่ีจะโอนขอ้มูลใหม่เขา้ไวใ้นคลงัขอ้มูล  ซ่ึงจะตอ้งท าการลบขอ้มูลในตารางขอ้เทจ็จริง
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ก่อนตารางมิติ เน่ืองจากขอ้มูลในตารางขอ้เทจ็จริงจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในตารางมิติ
เสมอ ดงัรูป 5.18 

 
รูป 5.18 แสดงก าหนดค่าและการใส่ค าสั่ง SQL ส าหรับการลบขอ้มูลในตารางของแพค็เกจ 

Staging_to_WH.dtsx 
 

 2) ส่วนของ Data Flow Task 
  (1) Data Flow Task ช่ือ "Load To Dimension" ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง 
แปลง และโอนขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูล โดยจะน าตารางขอ้มูลท่ีจะน ามาใชเ้ป็นตารางมิติตามท่ีได้
ออกแบบไวด้งัตาราง 4.1 ไดแ้ก่ ตารางขอ้มูลแหล่งเงิน ตารางขอ้มูลกองทุน ตารางขอ้มูลแผนงาน 
ตารางขอ้มูลงาน/โครงการ ตารางขอ้มูลหน่วยงาน ตารางขอ้มูลงบรายจ่าย ตารางขอ้มูลหมวด
รายจ่าย และตารางขอ้มูลหมวดรายจ่าย เขา้สู่คลงัขอ้มูล  
   ผูศึ้กษาขอยกตวัอยา่งการก าหนดค่าส าหรับโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางมิติดา้น
งบรายจ่าย โดยจะไดข้อ้มูลมาจาก 2 ตาราง ไดแ้ก่ ตารางขอ้มูลหมวดรายจ่าย ( TBudget_cate) และ
ตารางขอ้มูลรายการจ่าย (TBudget_list) น ามาสร้างใหอ้ยูใ่นตารางเดียวกนัเน่ืองจากขอ้มูลมี
ความสัมพนัธ์กนัโดยใชก้ระบวนการ Merge Join ซ่ึงจะท าใหส้ามารถมองขอ้มูลเป็นระดบัชั้นได ้มี
ขั้นตอนดงัรูป 5.19 
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รูป 5.19 แสดงขั้นตอนการโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางมิติดา้นงบรายจ่าย  

 

    ในการโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางมิติงบรายจ่าย จะใชเ้คร่ืองมือ OLE DB 
Source เพื่อก าหนดแหล่งขอ้มูลตน้ทางท่ีอยูใ่นพื้นท่ีพกัขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 2 แหล่งขอ้มูลดงัท่ี
กล่าวขา้งตน้ โดยสามารถแสดงการก าหนดค่า ดงัรูป 5.20 และรูป 5.21 ตามล าดบั 
 

   
รูป 5.20 แสดงการก าหนดค่าแหล่งขอ้มูลตน้ทางจากตารางขอ้มูลหมวดรายจ่าย 
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รูป 5.21 แสดงการก าหนดค่าแหล่งขอ้มูลตน้ทางจากตารางขอ้มูลรายการจ่าย 

 

   เม่ือไดข้อ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูลขา้งตน้แลว้ จะตอ้งน าขอ้มูลทั้งสองมา
รวมกนั โดยผา่นเคร่ืองมือการแปลงขอ้มูล Merge Join ซ่ึงก่อนท่ีขอ้มูลทั้งสองสายจะผา่นเขา้ Merge 
Join ไดจ้ะตอ้งผา่นการเรียงล าดบัโดยเคร่ืองมือ Sort ก่อน ดงัรูป 5.22 
 

   
รูป 5.22 แสดงการก าหนดค่าของ Sort 
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รูป 5.23 แสดงการก าหนดค่าของ Merge Join 

 

    จากรูป 5.23 การ Merge Join ไดรั้บขอ้มูลจาก 2 ทิศทางคือ จาก Sort1 ซ่ึง
มาจากแหล่งขอ้มูลหมวดรายจ่าย และจาก Sort2 ซ่ึงมาจากแหล่งขอ้มูลรายการจ่าย โดยจะใชข้อ้มูล
จาก Sort2 เป็นตวัหลกัแลว้กระท าการ Left Outer Join กบัขอ้มูล Sort1 โดยจะใชฟิ้ลดข์อ้มูล 
BudPay_name จาก Sort1 และ BudPay_id List_id และ List_name จาก Sort2 
   รูปแบบของฟิลดข์อ้มูล List_id ในฐานขอ้มูลปลายทางท่ีเราไดอ้อกแบบ
ไวใ้นตารางมิติหมวดรายจ่ายจะไดม้าจากการรวมกนัของ BudPay_id กบั List_id แต่จากผลลพัธ์ท่ี
ไดเ้ม่ือผา่นการ Merge Join รูปแบบของฟิลดข์อ้มูล List_id ยงัไม่ถูกตอ้ง ท าใหข้อ้มูลใชก้ารไม่ได ้
จึงตอ้งมีกระบวนการแปลงขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อรวมขอ้มูลเหมือนท่ีกล่าวมา โดยเคร่ืองมือ Derived 
Column เพื่อสร้างฟิลดข์อ้มูลใหม่ข้ึนช่ือ Derived Column 1 ส าหรับรวมขอ้มูลจากฟิลด ์ BuyPay_id 
กบั List_id สามารถก าหนดค่าใน Derived Column ไดด้งัรูป 5.24 
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รูป 5.24 แสดงการก าหนดค่าของเคร่ืองมือ Derived Column ในกระบวนการ Load To Dimension 

    

   ขั้นตอนสุดทา้ยคือการโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางปลายทาง ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือ 
OLE DB Destination ซ่ึงมีการก าหนดค่า ดงัรูป 5.25 และรูป 5.26 

 
รูป 5.25 แสดงการก าหนดค่าเคร่ืองมือ OLE DB Destination ของมิติหมวดรายจ่าย 
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รูป 5.26 แสดงการเช่ือมโยงฟิลดข์อ้มูลระหวา่งของขอ้มูลผลลพัธ์ของกระบวนการอีทีแอลกบัตาราง

ปลายทาง 
 

 (2) Data Flow Task ช่ือ "Load To Fact" ใชส้ าหรับก าหนดค่าการดึง แปลง 
และโอนขอ้มูลจากพื้นท่ีพกัขอ้มูล โดยจะน าตารางขอ้มูลท่ีจะน ามาใชเ้ป็นตารางขอ้เทจ็จริงตามท่ีได้
ออกแบบไว ้ไดแ้ก่ ตารางขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ และตารางขอ้มูลการใชจ้่ายงบประมาณ เขา้
สู่คลงัขอ้มูล 
  ผูศึ้กษาขอยกตวัอยา่งการตั้งค่าส าหรับโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางขอ้เทจ็จริง
ดา้นการใชจ่้ายงบประมาณ โดยก าหนดขั้นตอนดงัรูป 5.27 

 
รูป 5.27 แสดงขั้นตอนการโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางขอ้เทจ็จริงดา้นงบประมาณ  
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  ในการโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางขอ้เทจ็จริง จะใชเ้คร่ืองมือ OLE DB Source 
เพื่อก าหนดแหล่งขอ้มูลตน้ทางท่ีอยูใ่นพื้นท่ีพกัขอ้มูล โดยสามารถแสดงการก าหนดค่า ดงัรูป 5.28
และรูป 5.29 ตามล าดบั 

 
รูป 5.28 แสดงการก าหนดค่าขอ้มูลตน้ทางจากตารางขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ 

 

 
รูป 5.29 แสดงการเลือกฟิลดข์อ้มูลท่ีตอ้งการน าเขา้สู่ฐานขอ้มูลปลายทาง 
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  เน่ืองจากบางคร้ังตารางขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ มีขอ้มูลบางฟิลดไ์ม่มี
ค่า จึงตอ้งมีกระบวนการแปลงขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง แลว้ท าการแกไ้ข
เพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้โดยใชเ้คร่ืองมือ Derived Column ดงัรูป 5.30 

 
รูป 5.30 แสดงการก าหนดค่าของเคร่ืองมือ Derived Column ในกระบวนการ Load To Fact 

 

  ขั้นตอนสุดทา้ยคือการโอนขอ้มูลเขา้สู่ตารางขอ้มูลปลายทาง ซ่ึงใช้
เคร่ืองมือ OLE DB Destination ดงัรูป 5.31 และรูป 5.32 

 
รูป 5.31 แสดงการก าหนดค่าเคร่ืองมือ OLE DB Destination ของตารางขอ้เทจ็จริง 
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รูป 5.32 การเช่ือมโยงฟิลดข์อ้มูลระหวา่งของขอ้มูลผลลพัธ์ของกระบวนการอีทีแอลกบัตาราง

ขอ้เทจ็จริง 
 
5.2 การสร้างลูกบาศก์วเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 
 เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลมาสร้างความสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่นรูปของลูกบาศก์
วเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ดงัรูป 5.33 เพื่อน าไปแสดงรายงานรูปแบบต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 5.33 แสดงขั้นตอนและกระบวนการส าหรับสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 

Data 
Warehouse 

 

สร้างลูกบาศก์วเิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ 

 
 

                           

                

                          

                         
 

 
 

 

Framework Package 
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 ผูศึ้กษาไดแ้บ่งขั้นตอนการสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ออกเป็น 2 
กระบวนการ ดงัน้ี  
 5.2.1 กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์และเปล่ียนมุมมองของขอ้มูล  
          เป็นกระบวนการในการน าขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลท่ีมีรูปแบบมุมมองเป็น Database 
View ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจยากมาจดัท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจ หรือเรียกไดว้า่แปลงให้
อยูใ่น Business View ดงัรูป 5.34 และสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  

           
รูป 5.34 แสดงการแปลง Database View เป็น Business View 

 

 ผูศึ้กษาเลือกใชเ้คร่ืองมือ Framework Manager ของ IBM Cognos ในการสร้าง
กระบวนการน้ี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปแบบ Framework Package โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
          1) สร้าง Framwork Project และก าหนดแหล่งขอ้มูล เพื่อใหร้ะบบทราบวา่จะตอ้งน า
ขอ้มูลมาจากแหล่งใด ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ชเ้คร่ืองมือ Metadata Wizard เป็นตวัก าหนดใหใ้ชข้อ้มูลจาก
คลงัขอ้มูลท่ีสร้างไวแ้ลว้ ดงัรูป 5.35 

 
รูป 5.35 แสดงหนา้จอการเลือก Data Source โดยใช ้Metadata Wizard 
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          2) เม่ือก าหนดแหล่งขอ้มูลแลว้ จะตอ้งท าการเลือกตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเขา้มาใช ้
ดงัรูป 5.36 หลงัจากเลือกตารางขอ้มูลแลว้จะไดข้อ้มูลเขา้มาอยูใ่นรูปแบบ Database View ดงัรูป 
5.37 
 

 
รูป 5.36 แสดงหนา้จอการเลือกตารางเพื่อน าเขา้มาใช้ 

           

 
รูป 5.37 แสดงหนา้จอขอ้มูลท่ีเลือกเขา้มาใชท่ี้อยูใ่นรูปแบบ Database View 
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          3) ก าหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ ของฟิลดข์อ้มูล ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนด Usage ใหเ้ป็น 
Identifier ส าหรับฟิลดท่ี์เป็นคียห์ลกั Fact ส าหรับฟิลดท่ี์เป็นตวัวดัเชิงปริมาณ และ Attribute 
ส าหรับฟิลดอ่ื์น ๆ ดงัรูป 5.38 

 
รูป 5.38 แสดงหนา้จอการก าหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ ของฟิลดข์อ้มูล 

 

          4) สร้างขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูป Business View เพื่อท าใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจขอ้มูลง่ายข้ึน โดย
การสร้าง Query Subject ดงัรูป 5.39 

 

 
รูป 5.39 แสดงการเลือกเมนู Query Subject ส าหรับสร้างขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Business View 
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          5) ก าหนดช่ือมิติขอ้มูลท่ีตอ้งการโดยก าหนดรูปแบบเป็น Model ดงัรูป 5.40 

 
รูป 5.40 แสดงหนา้จอการก าหนดช่ือมิติขอ้มูล 

 

          6) เลือกฟิลดข์อ้มูลท่ีตอ้งการ แลว้ท าการเปล่ียนช่ือใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจได้
ง่าย ดงัรูป 5.41 

   
รูป 5.41 แสดงหนา้จอการเลือกฟิลดข์อ้มูลและเปล่ียนรูปแบบ 

 

 
รูป 5.42 แสดงหนา้จอการเปล่ียนรูปแบบฟิลดข์อ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Business View 
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          7 ) สร้างความสัมพนัธ์ของแต่ละมิติขอ้มูลในส่วนของ  Business View ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 
โดยเลือกท่ีแทบ็ Diagram แลว้ท าการลากเส้นความสัมพนัธ์ ดงัรูป 5.43 

 
รูป 5.43 แสดงหนา้จอการสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

 

          8 ) สร้าง Package เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการสร้างมิติและสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ต่อไป โดยสามารถคลิกเลือกเมนูเพื่อสร้าง Package ดงัรูป 5.44 

 
รูป 5.44 แสดงการเลือกเมนูเพื่อสร้าง Package 
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          9) ในขั้นตอนส าหรับสร้าง Package จะตอ้งท าการเลือกมิติขอ้มูลท่ีตอ้งการ ดงัรูป 
5.45 

 
รูป 5.45 แสดงหนา้จอในการเลือกมิติขอ้มูลส าหรับสร้าง Package 

 

          10) จากนั้นเลือก Function sets เป็น SQL Server ดงัรูป 5.46 

 
รูป 5.46 แสดงหนา้จอการเลือก Function sets ในขั้นตอนการสร้าง Package 
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          11) เม่ือสร้าง Package เรียบร้อย จะแสดงช่ือ Package ท่ีไดส้ร้างไว ้ดงัรูป 5.47 

 
รูป 5.47 แสดงหนา้จอท่ีท าการสร้าง Package เรียบร้อย 

 

 5.2.2 กระบวนการสร้างมิติและสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์  
          เป็นกระบวนการใน การน า Framework Package มาสร้างมิติ ขอ้มูล และก าหนด
ระดบัชั้นของขอ้มูล  เพื่อใหท้ราบวา่แต่ละมิติสามารถ Drill Down ขอ้มูลไดถึ้งระดบัชั้นใด แลว้
สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ โดยผูศึ้กษาเลือกใชเ้คร่ืองมือ Transformer ของ 
IBM Cognos ในการสร้างกระบวนการน้ี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปแบบ OLAP Cube โดยมีขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1)  สร้าง  Project และก าหนดแหล่งขอ้มูล ซ่ึงในกระบวนการน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใช ้
Framework Package ท่ีไดส้ร้างไวแ้ลว้ ดงัรูป 5.48 

 
รูป 5.48 แสดงหนา้จอการเลือก Data Source ส าหรับสร้างลูกบาศก ์
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2)  เลือกมิติขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อน าไปสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบ
ออนไลน์ ดงัรูป  5.49 หลงัจากเลือกมิติขอ้มูลเรียบร้อย จะแสดงขอ้มูลท่ีเลือกไวใ้นส่วนของ Data 
Sources ดงัรูป 5.50 
 

 
รูป 5.49 แสดงหนา้จอส าหรับเลือกมิติขอ้มูลท่ีตอ้งการน าไปสร้างลูกบาศก์ 

 

 
รูป 5.50 แสดงตวัอยา่งหนา้จอหลงัการเลือกมิติขอ้มูลเรียบร้อย  
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3)  สร้างมิติขอ้มูลและระดบัชั้นขอ้มูล โดยการคลิกลากขอ้มูลในส่วนของ Data 
Sources ดา้นล่างข้ึนไปไวใ้นส่วนของ Dimension Map ดา้นบน ดงัรูป  5.51 ซ่ึงในการก าหนด
ระดบัชั้นขอ้มูล ใหก้ าหนดระดบัชั้นต ่าสุดเป็น Unique เพื่อไม่ใหข้อ้มูลเกิดความซ ้ าซอ้น ดงัรูป 5.52 

 
รูป 5.51 แสดงหนา้จอการสร้างมิติและระดบัชั้นขอ้มูล 

 

 
รูป 5.52 แสดงหนา้จอการก าหนดขอ้มูลระดบัต ่าสุด 
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4)  สามารถดูรายการขอ้มูลในแต่ละมิติท่ีไดก้ าหนดไวใ้นส่วน Dimension Map ได ้

โดยคลิกเลือกเมนู Show Diagram ซ่ึงมีสัญลกัษณ์  จะแสดงหนา้จอ Categories ดงัรูป 5.53 

 

รูป 5.53 แสดงหนา้จอ Categories เพื่อดูรายการขอ้มูลในมิติ 
 

5)  หากจ านวนรายการขอ้มูลท่ีเราไดจ้ดัท าไวใ้นระดบัชั้นใดมีมากเกินไป ควรจะท า
การจดักลุ่มขอ้มูลเพื่อความสะดวกเม่ือผูใ้ชน้ าขอ้มูลไปวเิคราะห์ โดยสามารถเพิ่มกลุ่มขอ้มูลข้ึนมา
แทรกระหวา่งระดบัชั้นขอ้มูลได ้ดงัรูป 5.54 

 
 

 
รูป 5.54 แสดงหนา้จอการเพิ่มกลุ่มขอ้มูล 
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6)  ก าหนดวนัท่ีเร่ิมตน้ในการนบัช่วงเวลา ขอ้มูลของผูศึ้กษาจะใชก้ารนบัปีตามหลกั
ของปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 2553 คือช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553 โดย
ปกติระบบจะท าการนบัช่วงวนัท่ีตามปีปฏิทิน ดงันั้นจึงตอ้งท าการก าหนดค่าใหน้บัตาม
ปีงบประมาณ โดยคลิกเลือก Properties ของวนัท่ีเกิดรายการ จากนั้นก าหนดค่า Year begins ใหเ้ป็น
วนัท่ี 01 เดือน 10 ดงัรูป 5.55 

 
รูป 5.55 แสดงหนา้จอการก าหนดการนบัวนัท่ีตามปีงบประมาณ 

 

7)  สามารถเพิ่มมิติขอ้มูลท่ีเกิดจากการค านวณค่าได ้เช่น มิติส าหรับค านวณส่วนต่าง
ระหวา่งงบเงินจดัสรรกบังบใชจ้ริง โดยท าการเพิ่ม Categories ข้ึนมาใหม่ แลว้คลิกขวาเลือกเมนู 
Change to Calculated Category แลว้ท าการใส่สูตรค านวณในส่วนของ Expression definition ดงัรูป 
5.56 

 
รูป 5.56 แสดงหนา้จอส าหรับใส่สูตรค านวณค่า 
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8)  ก าหนด Measure ได ้โดยการคลิกลากขอ้มูลท่ีตอ้งการในส่วน Data Sources มา
ใส่ไวใ้นส่วน Measures ดงัรูป 5.57 

 
รูป 5.57 แสดงตวัอยา่งหนา้จอการก าหนดค่า Measure 

 

9)  สามารถก าหนดรูปแบบขอ้มูลของ Measure ไดโ้ดยคลิกขวาท่ี Measure แลว้เลือก 
Properties จากนั้นท าการก าหนดรูปแบบขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ ดงัรูป 5.58 

  
รูป 5.58 แสดงตวัอยา่งหนา้จอการก าหนดรูปแบบของ Measure 
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10) สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ไดโ้ดยคลิกเมนู Create 
PowerCubes ระบบจะท าการสร้างลูกบาศกข์อ้มูลข้ึน ดงัรูป 5.59 

 

 
รูป 5.59 แสดงหนา้จอหลงัจากการสร้างลูกบาศกข์อ้มูล 

 
5.3 การน าเสนอรายงาน 
 ผูศึ้กษาเลือกใช ้ IBM Cognos Business Intelligence : Analysis Studio เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับสร้างรายงาน เพื่อตอบค าถามท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที  และใชเ้คร่ืองมือ IBM Cognos Business 
Intelligence : Report Studio ส าหรับสร้างรายงานพื้นฐาน โดยน าเสนอในรูปแบบ Web ซ่ึงสามารถ
ออกแบบหนา้จอรายงานไดด้งัรูป 5.60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.60 แสดงการออกแบบหนา้จอรายงานพื้นฐาน 

คลิกเมนู Create PowerCubes 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

 
 

ส่วนท่ี 3 

 
 

ส่วนท่ี 4 
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  จากรูป 5.60 สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ของหนา้จอรายงานพื้นฐาน ไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของทูลบาร์ (Toolbar) ซ่ึงแสดงช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน และเมนูเคร่ืองมือต่าง ๆ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีแสดงรายช่ือกลุ่มรายงาน 
 ส่วนท่ี 3 เป็นพื้นท่ีแสดงรายช่ือรายงานต่าง ๆ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นพื้นท่ีแสดงรายงานตามท่ีไดเ้ลือกไวใ้นส่วนท่ี 2 
 

 
รูป 5.61 แสดงตวัอยา่งหนา้จอรายงานพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.62 แสดงการออกแบบหนา้จอรายงานเพื่อตอบค าถามท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที 
 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 

 
 

ส่วนท่ี 4 
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 จากรูป 5.62 สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ของหนา้จอรายงาน เพื่อตอบค าถามท่ีเกิดข้ึนโดย
ทนัที ไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของ Toolbar 
 ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีแสดง Dimension และ Measure ทั้งหมดส าหรับการกรองขอ้มูลของ
รายงาน 
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีแสดง Dimension ท่ีไดเ้ลือกไว ้ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นพื้นท่ีแสดงรายงานตามท่ีไดเ้ลือกไว ้
 

 
 

รูป 5.63 แสดงตวัอยา่งหนา้จอรายงานเพื่อตอบค าถามท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที 
 
 


