
บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎี และแนวทางการพฒันา

คลงัขอ้มูล เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาคลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไว ้ดงัน้ี 

2.1 งานดา้นบริการรักษาผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุ 
2.2 คลงัขอ้มูล 
2.3 การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ 
2.4 Pivot Table และ Pivot Chart 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 งานด้านบริการรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

อตัราการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย มีสาเหตุจากอุบติัเหตุ สูงเป็นอนัดบั 2 รอง
จากโรคมะเร็ง (ปี 2545) โดยอตัราการเสียชีวิตจากผูป่้วยอุบติัเหตุในปี 2525 2535 และ 2545 คือ 
33.5  48.5 และ 55.3 ต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดบั (http://www.searo.who.int, 17 กรกฎาคม 
2554) จากขอ้มูลพบวา่ อุบติัเหตุเป็นปัญหาสุขภาพระดบัประเทศท่ีตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจ ซ่ึงการ
บริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพนั้นเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ในการช่วยลดอตัราการตายและทุพพล
ภาพของผูบ้าดเจบ็ 

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชน จึง
ก าหนดให้มีโครงการ การพฒันาสถานบริการสุขภาพเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุให้เป็น “ศูนย์
อุบติัเหตุ” ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศภายในปี 2547 – 2551 จ  านวน 31 แห่ง พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนและพฒันาโรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชุมชนท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุขทุก
แห่งใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน จนสามารถบริการประชาชนไดค้รบวงจรเทียบเท่ากบัสถานบริการสุขภาพ
เฉพาะทางดา้นอุบติัเหตุ ส่งผลใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพเท่าเทียมกนัในทุกภูมิภาค โดยหลกั
ส า คั ญ ใ น ก า ร พัฒ น า ก็ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  
(http://www.dms.moph.go.th, 17 กรกฎาคม 2554).  
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ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2548) อธิบายว่า การพฒันาศูนยอุ์บติัเหตุ กระทรวง
สาธารณสุขตั้งเป้าหมายส าคญั 3 ดา้น คือ คุณภาพการดูแล การบริการท่ีเป็นเลิศ และความคุม้ค่า 
ของผูบ้าดเจ็บท่ีเข้ารับการรักษา โดยการด าเนินการพฒันาศูนย์อุบัติเหตุให้มีศักยภาพพร้อม
ให้บริการท่ีเป็นเลิศไดน้ั้น นอกจากจะตอ้งไดก้ารสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง
แลว้ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินการใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1) บุคลากร แบ่งได ้2 ระดบั คือ 
(1) ระดบับริหาร ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นผูน้ าองคก์ร มีวิสัยทศัน์ สามารถก าหนด       

กลยทุธ์ ระบบงานและวิธีการสร้างความเป็นเลิศให้เกิดข้ึนในองคก์ร กระตุน้ จูงใจ และสนบัสนุน
ให้ผูป้ฏิบติังานเรียนรู้และพฒันาตนเอง สร้างนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ท่ีท าให้องคก์ร
ประสบความส าเร็จ สร้างระบบการจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพชดัเจน เป็นรูปธรรม ไดม้าตรฐาน
และวดัผลลพัธ์ของงานได ้โดยยดึผูใ้ชบ้ริการเป็นศูนยก์ลาง 

(2) ระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ผูป้ฏิบติังานวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ เป็นผู ้เ ช่ียวชาญ/ช านาญการเฉพาะทางอุบัติเหตุ มีความช านาญในการดูแล
รักษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็ทุกระยะของการดูแล 

2) อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ทางการแพทย ์  
มีอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ ทางการแพทย ์รวมถึงระบบการจดัการอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์ เพื่อใหก้ารดูแลมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3) ระบบบริหารจดัการ   

เนน้หลกัการบริหารจดัการ เพื่อการบริการครบวงจร ยึดผูบ้าดเจ็บเป็นศูนยก์ลาง 
สร้างเครือข่าย และระบบส่งต่อท่ีดี เนน้การท างานเป็นทีม โดยใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ของแต่ละสาขาให้เกิดคุณภาพการดูแลท่ีดีเยี่ยม มีฐานขอ้มูลท่ีดี มีระบบรายงานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
รวดเร็ว จากระดบัปฏิบติัการถึงระดบับริหาร เพื่อให้การบริการมี ประสิทธิภาพ มีการพิทกัษสิ์ทธิ
ผูบ้าดเจบ็ และสามารถใชข้อ้มูลตดัสินใจสัง่การแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว ทนัสถานการณ์  

 
กลุ่มมาตรฐาน ส านกัการพยาบาล กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข (2551) อธิบายว่า 

การพฒันาคุณภาพ หมายถึง การใชข้อ้มูลเพื่อการเฝ้าระวงัผลลพัธ์ของกระบวนการดูแล และการใช้
กลวิธีการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อการออกแบบ และทดสอบการเปล่ียนแปลง ส าหรับการปรับปรุง
คุณภาพต่อเน่ืองและความปลอดภยัของระบบการดูแลสุขภาพ 
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2.2 คลงัข้อมูล 
2.2.1 คุณลกัษณะเฉพาะของคลงัข้อมูล 

กิตติพงษ ์กลมกล่อม (2552) ให้ค  านิยามไวว้่า คลงัขอ้มูลเป็นระบบขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ี
จดัเก็บขอ้มูลอยู่ในคลงัขอ้มูลท่ีมีปริมาณเพียงพอ และเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการน าไป
วิเคราะห์ เพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสมทางธุรกิจ และการจดัเก็บขอ้มูลตอ้งเอ้ืออ านวยให้การใชข้อ้มูล
เชิงวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึง
สามารถสรุปไดว้า่คลงัขอ้มูลมีคุณลกัษณะเฉพาะ 4 ประการ ดงัน้ี  

1) การแบ่งโครงสร้างตามเน้ือหา (Subject Oriented) 
คลงัขอ้มูลถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการแบ่งขอ้มูลตามเน้ือหาของขอ้มูล ไม่ได้

เนน้แบ่งขอ้มูลตามการท างานหรือกระบวนการแต่ละอยา่งโดยเฉพาะเหมือนฐานขอ้มูลปฏิบติัการ 
2) การรวมเป็นหน่ึง (Integration) 

คือ การรวบรวมขอ้มูลจากหลายฐานขอ้มูลปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนั และท าใหข้อ้มูล
มีมาตรฐานเดียวกนั ก าจดัความซ ้าซอ้นของขอ้มูล เพื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสนในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของคลงัขอ้มูล 

3) ความสมัพนัธ์กบัเวลา (Time Variant) 
ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลแตกต่างจากฐานขอ้มูลปฏิบติัการตรงท่ีฐานขอ้มูลปฏิบติัการ 

จะสนใจขอ้มูลในปัจจุบนั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ณ ขณะนั้น แต่คลงัขอ้มูล
จะมุ่งเนน้ไปท่ีการเกบ็ขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลตามช่วงเวลา (Time-Series Data Analysis) 

ดังนั้น คลังขอ้มูลจึงตอ้งจัดเก็บขอ้มูลทั้ งในอดีตและปัจจุบันขององค์กร โดยเม่ือ
น ามาใชง้าน ระบบตอ้งบอกไดว้่าขอ้มูลท่ีก าลงัสนใจเกิดข้ึนเม่ือใด ซ่ึงเรียกขอ้มูลในลกัษณะน้ีว่า 
“Time-Reference Date” 

4) ความเสถียรของขอ้มูล (Nonvolatile) 
เพื่อรักษาคุณสมบติัการเก็บขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลตามช่วงเวลา ดังนั้ น

ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจึงเป็นขอ้มูลท่ีคงอยูต่ลอดไป ไม่ว่าจะเก่าเพียงใด จึงเรียกคุณสมบติัน้ีว่า “ความ
เสถียรของขอ้มูล (Nonvolatile)” เพื่อรองรับการวิเคราะห์ขอ้มูลตามช่วงเวลา 

 
คลงัขอ้มูลจึงเป็นหลกัการ วิธีการ และแนวทางแก้ปัญหา ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ หรือระบบ

ส าเร็จรูป ท่ีสามารถซ้ือมาใชง้านไดท้นัที เน่ืองจากลกัษณะของงานของแต่ละองคก์รมีความแตกต่าง
กัน และมีความเฉพาะตวัของตนเอง ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบติั ดังนั้นการพฒันาคลงัขอ้มูลจึง
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ต้องการความรู้เก่ียวกับกิจกรรมและธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ เพื่อออกแบบโครงสร้าง
คลงัขอ้มูลท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้างผลลพัธ์ท่ีมีประโยชน์สูงสุดต่อการตดัสินใจในอนาคต  

 
2.2.2 กระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในคลงัข้อมูล 

การพฒันาคลงัขอ้มูลประกอบดว้ยหลกัการ และกระบวนการต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การ
ออกแบบและสร้างโครงสร้างของขอ้มูลในคลงัขอ้มูล วิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล วิธีการสร้าง
ผลลพัธ์จากขอ้มูลท่ีมี รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษา วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถ
จ าแนกกระบวนการต่าง ๆ ในคลงัขอ้มูล ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดงัรูป 2.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
รูป 2.1 รายละเอียดและล าดบัการเกิดของกิจกรรมในคลงัขอ้มูล 

 
1) กลุ่มกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มูล (Data Storing) 

คือ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อให้การจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
สามารถบอกเล่าถึงธุรกิจขององค์กรได้ถูกต้องแม่นย  า และมีประสิทธิภาพ เร่ิมจากการสร้าง
แบบจ าลองขอ้มูล (Data Modeling) ก่อนการสร้างฐานขอ้มูลจริง เพื่อก าหนดว่าขอ้มูลในคลงัขอ้มูล
มีรายละเอียดอยา่งไร และมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูลจะใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงมิติ 
(Dimensional Data Model) ท่ีประกอบดว้ยตาราง 2 ชนิด คือ Dimension Tables และ Fact Tables 
(Brian Knight and Erik Veerman, 2007) ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(1) ค่าท่ีตอ้งการวดั (Measure) คือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการใชเ้พื่อการวดั ทั้งในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ยอดขายรวม ก าไร 
จ านวนสินคา้ โดย Measure จะเป็นขอ้มูลตวัเลขเสมอ 
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(2) มิติหรือมุมมอง (Dimension) คือ ขอ้มูลท่ีเป็นมุมมองใหแ้ก่ Measure เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น จงัหวดั อ าเภอ วนั ไตรมาส เดือน ปี เป็นตน้ 

(3) ค่าความจริง (Fact) คือ ชุดของขอ้มูลท่ีเกิดจากการจบัคู่กนัของ Dimension 
และ Measure ท่ีท าใหเ้กิดค่าใดค่าหน่ึงท่ีมีความหมายสามารถวดัค่าได ้และบอกเล่าขอ้เทจ็จริงอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง 

 
รูป 2.2 องคป์ระกอบของแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตารางขอ้เทจ็จริง (Fact Table) และตารางมิติ (Dimension Table) ใน

แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ สามารถน ามาท าโครงสร้างได้ 2 แบบ คือ โครงสร้างแบบดาว (Star 
Schema) และโครงสร้างแบบเกลด็หิมะ (Snow flake schema) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (1) โครงสร้างแบบดาว คือ ลกัษณะโครงสร้างท่ีมีตารางขอ้เท็จจริงอยู่ตรงกลาง
ลอ้มรอบดว้ยหลาย ๆ ตารางมิติ เพื่อก าหนดมุมมองท่ีมีต่อค่าท่ีตอ้งการวดั ซ่ึงการเก็บขอ้มูลรูปแบบ
น้ีจะไม่มีการนอร์มลัไลซ์ขอ้มูล (Normalization) จึงส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพในการคิวร่ี (Query) สูง 

 
รูป 2.3 แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติโครงสร้างแบบดาว 
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 (2) โครงสร้างแบบเกลด็หิมะ คือ ลกัษณะโครงสร้างท่ีคลา้ยโครงสร้างแบบ
ดาว แต่มีการแตกตารางมิติ ออกเป็นตารางยอ่ย เน่ืองจากไม่สามารถสร้างโครงสร้างแบบดาวได ้
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการคิวร่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างแบบดาว 

 
รูป 2.4 แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติโครงสร้างแบบเกลด็หิมะ 
 

2) กลุ่มกระบวนการเคล่ือนยา้ยขอ้มูล (Data Propagation) 
เป็นกระบวนการแปลงและเคล่ือนยา้ยขอ้มูลจากแหล่งหน่ึง ไปยงัอีกแหล่งหน่ึง ท่ี

เรียกวา่ “กระบวนการ Extract-Transform-Load (ETL)” ซ่ึงประกอบดว้ย 3 กระบวนการ ดงัน้ี 
(1) Extract คือ กระบวนการในการดึงขอ้มูลออกจากขอ้มูลตน้ทาง 
(2) Transform คือ กระบวนการแปลงขอ้มูลจากโครงสร้างเดิมท่ีก าหนดไวใ้น

ขอ้มูลตน้ทาง ใหอ้ยูใ่นรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลปลายทาง 
(3) Load คือ กระบวนการน าขอ้มูลท่ีแปลงรูปแบบแลว้เก็บไวใ้นขอ้มูล

ปลายทาง  
3) กลุ่มกระบวนการเตรียมการเพื่อใชข้อ้มูล (Data Provisioning) 

คือ กระบวนการน าเอาขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคลงัขอ้มูลมาประมวลผลใหไ้ดส้ารสนเทศท่ี
ตอ้งการเพื่อรอการใชง้านต่อไป โดยอาจมีบางส่วนตอ้งถูกดดัแปลงหรือปรับเปล่ียนเป็นตลาดขอ้มูล 
(Data Mart) เพื่อประสิทธิภาพในการเรียกใชข้อ้มูล ออกรายงาน หรือวิเคราะห์ขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น 
อยูใ่นรูปรายงาน หรือ ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติ เป็นตน้ 
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4) กลุ่มกระบวนการเพื่อควบคุมการท างานของระบบ (Data Controlling) 
คือ กระบวนการเพื่อควบคุมการท างานของคลงัขอ้มูล เรียกว่า “Meta Data” โดยมี

หน้าท่ีเก็บ ขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัขอ้มูล และสภาพแวดลอ้มภายในคลงัขอ้มูล ซ่ึง Meta Data ถูก
ออกแบบข้ึนมาเพื่อช่วยในการจดัการและดูแลรักษาคลงัขอ้มูลไดง่้ายข้ึน  
 
2.3 การประมวลผลเชิงวเิคราะห์แบบออนไลน์  

การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytic Process: OLAP) เป็น
เทคโนโลยีท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีช่วยดึงและน าเสนอขอ้มูลในหลายมิติ (Multidimensional) 
จากหลาย ๆ มุมมอง โดยท่ีการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์นั้น ออกแบบมาส าหรับผูใ้ช้
ในระดบัของผูบ้ริหารหรือหน่วยงานในองคก์รท่ีตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ในระดบัสูง ซ่ึงการด าเนินการกบัการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ มีรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) Roll up / Consolidation คือ การปรับระดบัความละเอียดของขอ้มูล จากระดบัท่ี
ละเอียดข้ึนมาสู่ขอ้มูลท่ีหยาบข้ึน 

 

 
 

รูป 2.5 การด าเนินการกบั OLAP แบบ Roll up / Consolidation 
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2) Drill Down คือ การปรับระดบัความละเอียดของขอ้มูล จากระดบัท่ีหยาบไปสู่ท่ี
ขอ้มูลละเอียดมากข้ึน 

 
รูป 2.6 การด าเนินการกบั OLAP แบบ Drill Down 

 
3) Slice คือ การเลือกพิจารณาผลลพัธ์บางส่วนท่ีเราสนใจ โดยเลือกเฉพาะค่าท่ีถูกก ากบั

ดว้ยขอ้มูลบางค่าของแต่ละมิติเท่านั้น 
 

 
รูป 2.7 การด าเนินการกบั OLAP แบบ Slice 
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4) Dice คือ กระบวนการพลิกแกนหรือมิติของขอ้มูล ให้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

 
รูป 2.8 การด าเนินการกบั OLAP แบบ Dice 

 
สถาปัตยกรรมของการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ แบ่งเป็น ROLAP MOLAP 

HOLAP และ DOLAP โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) MOLAP (Multi-Dimensional OLAP) ผูใ้ชง้านสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้าก 

Multi-Dimensional Cube หรือเรียกว่า “ลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติ” ท่ีมีการประมวลผลขอ้มูลจาก 
คลงัขอ้มูล มาเก็บไวใ้นรูปแบบลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติไวก่้อน ขอ้ดีคือ สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได้
เร็วเพราะมีการค านวณขอ้มูลล่วงหน้า แต่ขอ้เสีย คือ ขอ้มูลท่ีอยู่ใน MOLAP นั้นจะไม่อยู่ถาวร 
เพราะทุกคร้ังก่อนผูใ้ชง้านจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล จะท าการดึงขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลใหม่ 

2) ROLAP (Relational OLAP) ผูใ้ชง้านสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลโดยตรง 
โดยไม่ตอ้งมีการประมวลผลไวก่้อน ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงวิธีการน้ีจะชา้กว่า
การเรียกใชง้านจาก MOLAP 

3) HOLAP (Hybrid OLAP) ผูใ้ชง้านสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการ MOLAP และ 
ROLAP 

4) DOLAP (Desktop OLAP) ผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดลูกบาศกว์ิเคราะห์เชิงมิติ 
จาก server มาเก็บไวท่ี้ client และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย desktop ท าใหป้ระมวลผลไดร้วดเร็ว แต่ก็มี
ขอ้จ ากดัในระดบัหน่ึงเท่านั้น เพราะถา้มีขอ้มูลปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ เคร่ือง desktop อาจไม่มี
ความสามารถมากพอในการประมวลผลขอ้มูล 
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2.4 Pivot Table และ Pivot Chart 
PivotTable และ PivotChart เป็นเคร่ืองมือใน Microsoft Excel โดย PivotTable จะใช้

ส าหรับจัดท ารายงานเพื่อสรุป วิเคราะห์ ส ารวจ และแสดงข้อมูลสรุป ท่ีสามารถ หมุน หรือ
ปรับเปล่ียนมุมมองของขอ้มูลได ้จากนั้นสามารถแสดงขอ้มูลเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบ รูปแบบ 
และแนวโนม้ไดง่้ายข้ึน ดว้ยรายงาน PivotChart ซ่ึงเคร่ืองมือทั้งคู่จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสรุปขอ้มูล
จ านวนมากไดอ้ยา่ง รวดเร็ว สามารถปรับเปล่ียนการแสดงผลขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกง่ายดาย และง่าย
ต่อการอ่านขอ้มูล (รูป 2.9) 
 

 
รูป 2.9 แสดงตวัอยา่ง Dashboards ดว้ย Pivot Table และ Slicer 

 
2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

กนกวรรณ วสันตพนธ์ (2554) ไดท้  าการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง “การพฒันาคลงัขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนการวางแผนงานส าหรับ กองแผนงานส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตน้แบบคลงัขอ้มูลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และผลิตรายงานเชิงวิเคราะห์จาก
คลงัขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ วิธีการคน้ควา้ประกอบดว้ย 
การศึกษาความตอ้งการรูปแบบรายงานจากผูใ้ช้งานและรวบรวมขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าการวิเคราะห์ออกแบบคลงัขอ้มูลจากความตอ้งการ พฒันาโปรแกรมคดั
แยก แปลงและโอนถ่ายขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท ์อินทิเกรชนั เซอร์วิส ซ่ึงช่วยในการ
คดัแยก แปลงและโอนยา้ยขอ้มูลระหว่างแหล่งขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่คลงัขอ้มูล ส่วนการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการน าเสนอขอ้มูลใชโ้ปรแกรมออราเคิล บิสสิเนส อินเทลลิเจนท ์ 
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ผลการพฒันาระบบสามารถผลิตรายงานตามรูปแบบท่ีตอ้งการจ านวน 59 รายงานพร้อม
การแสดงผลเป็นกราฟแบบสรุป สามารถส่งออกขอ้มูลในรูปแบบของไมโครซอฟทเ์อ็กซ์เซลได ้
ผูใ้ชง้านสามารถสร้างรายงานไดเ้องจากโปรแกรมบิสิเนสอินทีลลิเจน โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าคิวรีจาก
คลงัขอ้มูลโดยตรงซ่ึงตอ้งทราบภาษาเอสคิวแอล มีการจดัรูปแบบการน าเสนอไวบ้นระบบออนไลน์
ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใชง้านขอ้มูล ส่งผลใหส้ามารถน าขอ้มูลมาใชส้นบัสนุน
ดา้นการวางแผนงานเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคก์ารพฒันา 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการศึกษาเป็นปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัหลายส่วน ทั้งจากความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลก่อนน าเขา้ฐานขอ้มูลตน้ทาง ฐานขอ้มูลมีความซ ้ าซอ้น
เกบ็ขอ้มูลชุดเดียวกนัหลายท่ี และขอ้มูลไม่ตรงกนั อีกทั้งขอ้มูลท่ีตอ้งมาจากผูใ้ชง้านกรอกเขา้ระบบ
ส่วนใหญ่ยงัไม่ให้ความส าคญักบัการกรอกขอ้มูล และการน าเขา้ขอ้มูลในคร้ังต่อไปอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีจดัเกบ็ท าใหต้อ้งมีการแกไ้ขในส่วนโปรแกรมการน าขอ้มูลเขา้และโปรแกรม
การน าเสนอ ส่วนขอ้จ ากดัของระบบ ในส่วนของการโอนขอ้มูลดว้ยอินทิเกรชนั เซอร์วิสตอ้งใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูง โปรแกรมบิสิเนส อินทีลลิเจนมีการจ ากดั
ผูใ้ชเ้น่ืองจากการใชง้านถูกก าหนดดว้ยลิขสิทธ์ิท่ีมีการจดัซ้ือ รวมถึงการแสดงผลเป็นภาษาไทยท่ี
บ่อยคร้ังพบวา่ไม่สามารถแสดงค่าภาษาไทยไดห้รือแสดงค่าผดิเพี้ยนโดยไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

แนวทางในการพฒันาในอนาคตนั้นอาจจะเป็นการน าขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์
ในระบบงานเป็นขอ้มูลประกอบอ่ืน ๆ เช่น การท าตวัช้ีวดัต่างๆ การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
เป็นตน้ และจากปัญหาอุปสรรคท่ีพบน าไปเป็นกรณีศึกษาถึงปัญหาในการรวบรวมขอ้มูลท่ีจะ
น าเขา้ต่อไปเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่  

1) การโครงสร้างคลงัขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใชก้บัเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางธุรกิจตวัอ่ืนได ้ซ่ึงอาจจะเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งเสียค่าสิทธ์ิหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงกวา่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการท่ีเหมาะสม เช่น  

2) การส่งออกขอ้มูลในรูปแบบท่ีหลากหลายกว่าไมโครซอฟเอ็กเซล เม่ือมีความ
ตอ้งการมิติของขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเขา้ในโครงสร้างคลงัขอ้มูลไดท้นัที หากขอ้มูลท่ีตอ้งการ
เพิ่มเติมไม่กระทบกบัโครงสร้างเดิม  

3) ในเร่ืองความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล ควรท่ีจะตรวจสอบกบัทางเจา้ของ
ขอ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อท่ีจะไดก้ลบัมาแกไ้ขขอ้มูลท่ียงัไม่ถูกตอ้ง 

4) จากความสามารถของโปรแกรมออราเคิล ท าให้ผูใ้ชง้านสามารถปรับเปล่ียน
รายงานเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการเองไดแ้ละน าไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงควรมีการอธิบาย
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ขั้นตอนการใชง้านอยา่งละเอียด จนสามารถใชง้านไดช้ านาญ รวมถึงส่วนการจดัการผูใ้ช ้ค่อนขา้งมี
ความซบัซอ้น ควรจดัท าเอกสารคู่มือใหก้บั ผูท่ี้รับผดิชอบในดา้นน้ีดว้ยเช่นกนั 

5) คลงัขอ้มูลมีการแสดงขอ้มูลในเชิงปริมาณ เน้ือหาขอ้มูลแสดงเป็นจ านวนนบั ยงัไม่
ครอบคลุมความตอ้งการถึงระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงยงัขาดขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น ขอ้มูลภาวะการมีงานท า 
รายละเอียดงาน ค่าตอบแทน 

 
สุประพล เลาวพงศ์ (2553) ไดท้  าการคน้ควา้แบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์เร่ือง “การพฒันา

คลงัขอ้มูลดา้นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัพายพั” โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาระบบคลงัขอ้มูล
ดา้นนักศึกษามหาวิทยาลยัพายพั มุ่งเน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันักศึกษาในดา้นต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และยงัสามารถช่วยคาดคะเนหรือท านายผลในอนาคต 
สร้างความยดืหยุน่ สะดวก รวดเร็วต่อการจดัท ารายงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 

การด าเนินงานเร่ิมจากศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันกัศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ระบบงานเดิม ออกแบบระบบคลงัขอ้มูล แลว้ท าการสร้างการคดัแยก 
แปลง และเคล่ือนยา้ยขอ้มูล โดยก่อนการน าขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล จะมีกระบวนการคดักรองขอ้มูล
ให้มีความสอดคลอ้ง ครบถ้วน และถูกต้องกับความตอ้งการของผูบ้ริหาร เพื่อให้ได้รายงานท่ี
รวดเร็ว และตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยไดใ้ชข้อ้มูลจริงของนกัศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2540 – 2550 ซ่ึงผลท่ีไดรั้บพบว่า การพฒันาคลงัขอ้มูลดา้นนักศึกษา สามารถท างานไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้เป็นไปตามรูปแบบ และความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟ-เวอร์ 2005 ในการสร้างคลังข้อมูล 
จากนั้นเป็นกระบวนการ การคดัแยก แปลง และเคล่ือนย้ายขอ้มูล จากฐานข้อมูลต้นทาง ด้วย
ไมโครซอฟต์ ดาตา้ ทรานส์ ฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิ ส และในส่วนสุดทา้ย การแสดงผลลพัธ์ให้กบั
ผูบ้ริหาร ไดใ้ชโ้ปรแกรมโปรแคลริตี เดสทอป โปรเฟชชนันอล และโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็ก
เซลล ์2007 เป็นการแสดงผลใหก้บัผูบ้ริหาร 

ขอ้จ ากดัของระบบการน าเสนอขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลล์ ส าหรับ
ผูบ้ริหารค่อนขา้งยุง่ยาก และซบัซอ้นในการใชง้าน เม่ือตอ้งมีการสอบถาม (Query) ขอ้มูลจ านวน
มาก ๆ จะท าให้การแสดงผลขอ้มูลนั้นชา้ หรืออาจจะท าใหร้ะบบหยดุการท างาน ส่วนโปรแกรม
โปรแคลริตี เดสทอป โปรเฟชชนันอล มีการจ ากดัปริมาณขอ้มูลในการประมวลต่อคร้ัง หากมีขอ้มูล
จ านวนมากจะท าใหก้ารแสดงผลล่าชา้  
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ส าหรับแนวทางการพฒันาคลงัขอ้มูลดา้นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัพายพัเพิ่มเติมเพื่อให้
ระบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน สรุปไดว้า่ 

1) ควรหาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความยืดหยุน่ และสะดวก รวดเร็ว
ต่อการใชง้านส าหรับผูบ้ริหาร เน่ืองจากขอ้มูลบางดา้นมีจ านวนมาก การแสดงผลขอ้มูลจึงล่าชา้  

2) การน าเสนอขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ ผูบ้ริหารยงัสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ต ไดทุ้กท่ี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  

3) เพิ่มขอ้มูลคลงัมูลในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการเงิน ดา้นการใชห้อ้งเรียน ดา้นธุรการ
หรือ ดา้นบุคลากร เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดห้ลากหลายดา้น 

4) พฒันาระบบต่อเป็นระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูลท่ีจะช่วยใหส้ามารถตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน สามารถจดัการเก็บขอ้มูล
ในปริมาณท่ีมากได้ มีการรองรับการขยายตวัของการท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ และยงัมี
ระบบความปลอดภยัท่ีป้องกนัการลกัลอบดึงขอ้มูลท่ีส าคญัขององคก์ร 

 
คเชนทร์ อ่ึงสกุล (2552) ไดท้ าการคน้ควา้แบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์เร่ือง “การพฒันา

ระบบคลงัขอ้มูลดา้นแรงงานของส านกังานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
จดัท าระบบคลงัขอ้มูลดา้นแรงงานของส านกังานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสร้างความยดืหยุน่และง่าย
ต่อการจดัท ารายงานและสามารถใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูบ้ริหาร และผูท่ี้สนใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยในการด าเนินงานจะเร่ิมจากศึกษาลกัษณะภาพรวมของส านกังานสถิติ ความตอ้งการใชข้อ้มูล
ของผูบ้ริหาร จากนั้นท าการวิเคราะห์ระบบงานของส านกังานสถิติ และออกแบบระบบฐานขอ้มูล
ของคลงัขอ้มูลดา้นแรงงาน สร้างโปรแกรมส าหรับโอนถ่ายขอ้มูลจากฐานขอ้มูลดา้นแรงงานเขา้สู่
ระบบคลงัขอ้มูล โดยก่อนการน าขอ้มูลเขา้ไดท้  าการคดักรองขอ้มูลใหถู้กตอ้งและครบถว้นกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบของรายงานท่ีตรงกบัความตอ้งการและน าไปใชง้านไดจ้ริง 
ส่วนขั้นตอนสุดทา้ย คือ การจดัท าเอกสารรายละเอียดของระบบและคู่มือการใช้งานระบบ เพื่อ
ยนืยนัวา่ระบบมีการตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งทางดา้นการใชง้านและดา้นคุณภาพ 

ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการคน้ควา้แบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ เร่ืองการพฒันา
ระบบคลงัขอ้มูลดา้นแรงงานของส านกังานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 

1) การดูแลบ ารุงรักษาขอ้มูลดา้นแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลเขตการปกครอง ขอ้มูล
ดา้นแรงงาน หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

2) เน่ืองจากขอ้มูลดา้นแรงงาน ไดม้าจากส านกังานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลดา้นแรงงาน ซ่ึงมีขอ้มูลบาง
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ตวัไม่ถูกตอ้ง คาบเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีต่างกนัจึงไม่สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบ 
และจดัท าระบบคลงัขอ้มูลไดท้ั้งหมด 

3) การแสดงผลระบบคลงัขอ้มูลดา้นแรงงาน สามารถแสดงผลขอ้มูล และ/หรือ
น าเสนอขอ้มูลไดต้ามเคร่ืองมือของโปรแกรมท่ีน ามาใชง้านเท่านั้น ไม่สามารถน าเสนอขอ้มูลได้
ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการทุกประเดน็ 

4) ระบบคลงัขอ้มูลดา้นแรงงานของส านกังานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีขอ้จ ากดัใน
การสร้างระบบคลงัขอ้มูลไดท้ั้งหมด เน่ืองจากคาบเวลา หรือระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลของแต่
ละโครงการมีระยะเวลา และขอบเขตการเก็บขอ้มูลท่ีต่างกัน ขอ้มูลท่ีท าการจดัเก็บ ยงัมีความ
ซ ้าซอ้นกนัอยูใ่นแต่ละโครงการ 

5) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลไม่เหมือนกนัคนละรูปแบบ 
6) โปรแกรมท่ีใชช่้วยในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัขอ้มูล มีราคาค่อนขา้งแพง 

 
สกาววดี ตั้งเกา้สกุล (2552) มีวตัถุประสงคข์องการคน้ควา้วิจยัเชิงอิสระเร่ือง “การ

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบหลายมิติด้านการตลาด ส าหรับบริษทันูทริชั่น ซัพพลาย จ ากัด” เพื่อจดัท า
คลงัขอ้มูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์การด าเนินงาน และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรับ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ท่ีสามารถเสนอขอ้มูลแบบหลายมิติจากคลงัขอ้มูลของขอ้มูล
ดา้นการขาย ขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลก าไรขาดทุนในรูปแบบตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น 
โดยสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งช่วงเวลา สาขา และประเภทสินคา้ ท่ีสามารถโตต้อบกบัผูใ้ช้
ไดง่้ายและสะดวก ผา่นระบบเครือข่ายภายในองคก์ร โดยการน าขอ้มูลต่างๆ จากเอกสารของบริษทั
เขา้สู่คลงัขอ้มูลใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า Integration Service ส าหรับคลงัขอ้มูลใชโ้ปรแกรมวิชวล 
สตูลดิโอ 2005 และท าการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในรูปแบบขอ้มูล
หลายมิติ หรือลูกบาศกด์ว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Analysis Service แลว้จึงน าเสนอรายงานออกมา โดย
ใชโ้ปรแกรมประยกุตบ์นเครือข่ายภายในองคก์ร (Web-based application via intranet) 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบหลายมิติดา้นการตลาด 
ส าหรับบริษัทนูทริชั่น ซัพพลาย จ ากัด เป็นการวิเคราะห์ท่ีเน้นด้านการตลาดท่ีสามารถน าไป
วางแผนกลยุทธ์ได้ ท าให้ตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลด้านการตลาดเพิ่ม เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีตอ้ง
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ ท าให้ใชเ้วลานานในการศึกษาเร่ืองการตลาด อีกทั้งการใชเ้คร่ืองมือหลาย
ประเภทในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงอยู่ในโปรแกรมไมโครซอฟต ์วิชวล สตูลดิโอ 2005 แมจ้ะเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลาย แต่ก็จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาศึกษาเพื่อให้ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้ง
ในการใชเ้คร่ืองมือบางอย่างไม่รองรับกบัระบบท่ีจะพฒันา เช่น เคร่ืองมือในการคดัเลือก แปลง 
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และน าเขา้ขอ้มูลสู่คลงัขอ้มูล หรือเคร่ืองมือในการน าเสนอขอ้มูล เป็นตน้ ท าให้ตอ้งมีการพฒันา
โปรแกรมข้ึนมาเองเพื่อรองรับระบบตามท่ีตอ้งการ 

จากท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโปรแกรมน าเสนอขอ้มูลข้ึนมาเอง ท าให้ไม่สามารถเลือกปรับระดบั
ความละเอียดของขอ้มูล จากระดบัท่ีละเอียดข้ึนมาสู่ขอ้มูลท่ีหยาบข้ึน (Row Up) และจากระดบัท่ี
หยาบข้ึนมาสู่ขอ้มูลท่ีละเอียดข้ึน (Drill Down) ไดใ้นหนา้จอเดียวกนัได ้จ าเป็นตอ้งเลือกจาก
เง่ือนไขต่างๆแลว้จึงแสดงผล ซ่ึงอาจท าให้ผูใ้ชง้านตอ้งคลิกเลือกหลายขั้นตอนจึงจะไดข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการ 

 
พลากร บุญไทย (2552) ไดท้  าการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวิเคราะห์ยอดขายของบริษทั 

สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาเวียงกมุกาม โดยใชห้ลกัการบิ ซิ เนส อินเทลลิเจนท”์ เพื่อ
แทนระบบการออกรายงานแบบเดิมท่ีท าผา่นโปรแกรมประมวลผลการขายแบบเก่าระบบดอส 
(DOS) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้านั้นสามารถน าเสนอ 
ในรูปแบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงระบบใหม่น้ี ถูกพฒันาบนระบบปฏิบติัการ
ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 2003 โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์ 2005 ในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงใชโ้ปรแกรมเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ บิซิเนสอิน
เทลลิเจนตดิ์วิลอปเมนทส์ตูดิโอ ในส่วนของ Integration Service ในการดึงขอ้มูล(Extract) เปล่ียน
รูปแบบ (Transform) บนัทึกลงคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) หลงัจากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้าง
ความสัมพนัธ์ใน Analysis Service ซ่ึงผลท่ีไดคื้อ ลูกบาศก ์(Cubes) ท่ีสามารถเรียกดูขอ้มูลไดห้ลาย
ดา้น โดยใชข้อ้มูลทดสอบยอ้นหลงั 4 ปี ส่วนการเรียกดูขอ้มูลสามารถเรียกดูผ่านโปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์อกซ์เซล 2007 และผา่นทางเวบ็ โดยในขั้นแรกการพฒันาระบบไดพ้ฒันาท่ีเคร่ืองของ
ผูพ้ฒันาเองจนกระทัง่แลว้เสร็จจากนั้นทดสอบระบบงานดว้ยตนเองก่อน แลว้จึงน าระบบติดตั้งและ
ใช้งาน ควบคู่ไปกบัระบบการออกรายงานแบบเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
เปรียบเทียบความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน  
 ปัญหาและอุปสรรคในการคน้ควา้แบบอิสระส่วนใหญ่เกิดจากขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลสินคา้ท่ี
มีปริมาณมาก ขอ้มูลบางอย่างรูปแบบยงัไม่ถูกตอ้ง การแยกประเภทไม่ชดัเจน ความละเอียดของ
ขอ้มูลไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน จึงตอ้งใชเ้วลานานในการรวบรวม การวิเคราะห์ขอ้มูลจน
อาจจะเกิดความผดิพลาดได ้และขอ้มูลบางอยา่งยงัไม่สามารถแยกขอ้มูลเสียออกในกรณีท่ีท าการดึง
ขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูลได ้
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โชคชัย บุญมาลยั (2551) ได้ท าการคน้ควา้แบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์เร่ือง “ระบบ
คลงัขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารธุรกิจการให้เช่าแบบลิสชิง” มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
ระบบคลงัขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลิสซิง ช่วยคาดคะเน
หรือท านายผลท่ีจะตามมาในภายภาคหน้า สร้างความยืดหยุ่นและง่ายต่อการท ารายงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆภายในบริษทั 

การด าเนินงานจะเร่ิมจากศึกษาความตอ้งการใช้ขอ้มูลขององค์กรจากทุกหน่วยงานใน
องคก์รโดยเฉพาะผูบ้ริหาร จากนั้นไดท้  าการวิเคราะห์ระบบงานเดิม และออกแบบระบบฐานขอ้มูล
ของคลงัขอ้มูล แลว้ท าการสร้างโปรแกรมส าหรับโอนถ่ายขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเดิมเขา้สู่ระบบ
คลงัขอ้มูล โดยก่อนการน าขอ้มูลเขา้จะท าการคดักรองขอ้มูลให้ถูกตอ้งและครบถว้นกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบของรายงานท่ีตรงกบัความตอ้งการและน าไปใชง้านไดจ้ริง
ส่วนขั้นตอนสุดทา้ยคือการจดัท าเอกสารรายละเอียดของระบบและคู่มือการใชง้านระบบ 

ปัญหาอุปสรรคและขอ้จ ากดัในการคน้ควา้แบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์เร่ืองระบบคลงัขอ้มูล 
เพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลิสซิง มีดงัน้ี 

1) การท าคลงัขอ้มูลนั้น การแปลงขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งค่อนขา้งจะยากเน่ืองจาก
ขอ้มูลระบบสารสนเทศแบบประมวลผลรายการ มีขอ้มูลบางขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกผดิพลาดและตอ้งท า
การปรับปรุงใหต้รงกบัขอ้มูลจริงหรือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

2) การน าเสนอรายงานโดยใชโ้ปรแกรม ไมโครซอฟทเ์อก๊เซลล ์ค่อนขา้งยุง่ยากหรือใช้
งานยากส าหรับผูบ้ริหาร 

3) โปรแกรมท่ีใชช่้วยในการน าเสนอรายงานเก่ียวกบัคลงัขอ้มูล มีราคาค่อนขา้งแพง 
ดงันั้นจึงไดป้รับเปล่ียนขอบเขตจากหัวขอ้โครงร่างจากการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อ๊ก

เซลล ์เป็นโปรแกรม โปรแคลริตี เดสทอป โปรเฟชชนันอล เน่ืองจากมีเคร่ืองมือและการน าเสนอ
รายงานท่ีเขา้ใจไดง่้าย และผูบ้ริหารพึงพอใจ 

 
สมนึก วิเศษธรรมรัตน์ (2547) ไดท้  าการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวิเคราะห์ยอดขายตาม

เป้าประสงค ์ของบริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จ  ากดั โดยใชก้ารแกปั้ญหาธุรกิจอย่างชาญฉลาด
ของไมโครซอฟต์” โดยการคน้ควา้อิสระน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ยอดขายตาม
เป้าประสงค์ ของบริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จ  ากัด ด้วยการแก้ปัญหาธุรกิจอย่างชาญฉลาด 
(Business Intelligence: BI) ของไมโครซอฟต ์ให้สามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ยอดขายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงไดท้ าการศึกษาดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรของ
บริษทัฯ แลว้น ามาวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอนดงัน้ี (1) วิเคราะห์ความตอ้งการของ
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รายงานวิเคราะห์ยอดขาย (2) ศึกษาวิธีการใชศึ้กษาวิธีการใชเ้ทคโนโลยีการแกปั้ญหาธุรกิจอย่าง
ชาญฉลาดของไมโครซอฟท ์(3) จดัเตรียมองคป์ระกอบหลกั (4) พฒันาระบบวิเคราะห์ยอดขายดว้ย
การแกปั้ญหาธุรกิจอยา่งชาญฉลาด และ (5) ทดสอบระบบควบคู่ไปกบัผูใ้ชง้าน 

ผลการศึกษาพบว่าผูจ้ดัการฝ่ายขายของบริษทัฯ ไดป้ระโยชน์จากขอ้มูลดา้นการขายท่ีได้
จดัเก็บไว ้ดว้ยการแปลงขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศดา้นการขายท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการ
วิเคราะห์ยอดขาย ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารเกิดความรอบรู้จากสารสนเทศท่ีไดรั้บ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ได้ตลอดเวลาตามตอ้งการ ส่งผลให้การตดัสินใจเพื่อการบริหารสินคา้ การบริหารช่องการจัด
จ าหน่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถพยากรณ์สถานการณ์เก่ียวกบัการขายไดร้วดเร็วและ
แม่นย  ามากข้ึน  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาพบว่า ในการจดัท าระบบคลงัขอ้มูล ประกอบดว้ย 
การศึกษาระบบงานเดิมและการรวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และรวบรวม
แหล่งขอ้มูลตน้ทาง คดักรองให้ถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีตรง
ตามความตอ้งการและน าไปใชง้านไดจ้ริง ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดั ท่ีพบไดแ้ก่ การบนัทึก
ขอ้มูลผิดพลาดของขอ้มูลตน้ทาง การจดัเก็บขอ้มูลท่ีต่างกันจึงไม่สามารถน าขอ้มูลดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกนัได ้ส่งผลใหก้ารพฒันาคลงัขอ้มูลไม่ตรงกบัขอ้มูลจริงหรือตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริหารไดท้ั้งหมด นอกจากนั้น การเลือกโปรแกรมเพื่อแสดงผลระบบคลงัขอ้มูลตอ้งค านึงถึง
ความสามารถแสดงผลขอ้มูล ความยุง่ยากในใชง้าน และราคา ใหเ้หมาะสมกบัองคก์รดว้ย 


