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บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

 การวิเคราะห์ระบบการให้สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สินเช่ือแก่สมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ ท่ีมีผลต่อการกู้เงินของ
สหกรณ์และมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการกู้เงินทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต โดยใช้
เทคนิคความฉลาดทางธุรกิจเพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการเลือกใชข้อ้มูลส าหรับประกอบการประชุม
ของคณะกรรมการเงินกู ้โดยผูศึ้กษามีการศึกษาวเิคราะห์และออกแบบระบบ ดงัน้ี 

3.1 การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 

 จากการศึกษาระบบงานปัจจุบนั พบว่าสอ.มช. ยงัไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการ
สินเช่ือของสหกรณ์ส าหรับรองรับความตอ้งการของคณะกรรมการเงินกูข้องสหกรณ์ในการขอขอ้มูล
เพื่อประกอบการประชุมเงินกู้โดยวิธีปฏิบัติเดิม คือเม่ือมีมติท่ีประชุมแต่ละคร้ังก็จะแจ้งงาน
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีหน้าท่ีจดัท าสารสนเทศของสหกรณ์โดยระบุความตอ้งและการเง่ือนไขเป็นคราวๆ 
ไป เพื่อใหจ้ดัท ารายงานและน าเสนอต่อคณะกรรมการตามค าสั่ง โดยสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 

 1) ท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกูมี้มติใหจ้ดัท าขอ้มูลในรูปแบบรายงานหรือกราฟ 
 2) หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ท าการวิเคราะห์โครงสร้างขอ้มูลและก าหนดรูปแบบรายงาน
หรือกราฟท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการและท าการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์เป็นผูจ้ดัท า 
 3) เจา้หน้าท่ีคอมพิวเตอร์ท าการสร้างฐานขอ้มูลส ารอง (oracle 9i) และท าการน าขอ้มูลท่ี
ส ารองไวน้ าเขา้ฐานขอ้มูลส ารองเพื่อจดัท าขอ้มูลตามค าสั่ง เน่ืองจากถา้มีการจดัท าขอ้มูลในระบบ
ฐานขอ้มูลจริงจะท าใหร้ะบบงานประจ าวนัชา้มีผลกระทบต่อการใหบ้ริการแก่สมาชิกและบุคคลากรท่ี
ใชง้าน และขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลจริงมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาท าให้ไม่สามารถสรุปยืนยนัยอด
ท่ีแทจ้ริงได ้
 4) เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ Export ขอ้มูลโดยโปรแกรม Power builder โดยจดัท าเป็น text 
file  
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 5) เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ Import text file เขา้สู่โปรแกรม ไมโครซอฟทเ์อกซ์เซล พร้อมท า
การตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลคดัเลือก field ขอ้มูลท่ีตอ้งการและท าการตดั field 
ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการออก 
 6) เจา้หน้าท่ีคอมพิวเตอร์ท าการใช้ pivot table ใน ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล เพื่อจดัท า
รายงานแบบตารางหรือแบบแผนภูมิตามค าสั่ง 
 7) เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์น ารายงานแบบตารางหรือแบบแผนภูมิเสนอหัวหน้างาน
คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบ 
 8) หัวหน้างานคอมพิวเตอร์น าเสนอน ารายงานแบบตารางหรือแบบแผนภูมิเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการเงินกูเ้พื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการเงินกูต่้อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการจดัท าขอ้มูลเพื่อออกรายงานระบบงานเดิม 

3. 2 ข้อจ ากดัของระบบงานเดิม 

 จากการศึกษาวเิคราะห์ระบบงานเดิมผูศึ้กษาพบวา่มีขอ้จ ากดัดงัน้ี 

 1) ขาดระบบสารสนเทศท่ีมีความสามารถในการสนบัสนุนการตดัสินใจของคณะกรรมการ
เงินกู้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านสินเช่ือเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบหรือวิธี
ปฏิบติัเก่ียวกบัการให้สินเช่ือเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกและน าไปสู่การใช้บริการดา้น
สินเช่ือเพิ่มมากข้ึน 
 2) ระบบงานปัจจุบนัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของคณะกรรมการเงินกูไ้ดต้าม
เวลาท่ีตอ้งการ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลในระบบท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายหลาย
ขั้นตอนและน าจดัท ารายงานโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกซ์เซล และกรณีมีการขอขอ้มูลเพิ่มเติม
หรือมีความตอ้งการรูปแบบใหม่ตอ้งกลบัไปท าขอ้มูลใหม่ท าใหเ้สียเวลาเป็นอยา่งมาก  
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 3) กรณีท่ีคณะกรรมการเงินกูต้อ้งการดูขอ้มูลยอ้นหลงัจะไม่สามารถเรียกดูขอ้มูลไดต้าม
ช่วงเวลาท่ีก าหนดตอ้งมีการขอขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีเพื่อท าการจดัท ารายงานใหม่ทุกคร้ัง 
 4) กรณีท่ีขอ้มูลมีความซบัซ้อนมาก คณะกรรมการเงินกูจ้ะตอ้งน ารายงานหลายรายงานมา
ประกอบกนัเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้น ๆ 

3.3 การวเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

 จากการศึกษาระบบงานเดิมและจากการคน้ควา้หาขอ้มูลและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงขอ
สรุปความตอ้งการเพื่อพฒันาระบบงานใหม่ข้ึนโดยมีการพฒันาในส่วนของจดัท าระบบคลงัขอ้มูล
และพฒันาระบบเพื่อรองรับการออกรายงานสนบัสนุนงานวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับคณะกรรมการเงินกู ้
ได้แก่ ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิกสหกรณ์ เช่น จ านวน เพศ อายุ เงินเดือน สถานภาพเช่น อาจารย ์
พนกังาน ลูกจา้งฯ ขอ้มูลการกูเ้งินประเภทต่าง ๆ วา่มีการกูอ้ะไรบา้ง มีวตัถุประสงคใ์นการกูอ้ะไรบา้ง 
การเติบโตของการกูเ้งินในแต่ละปี รวมถึงจ านวนสมาชิกท่ีมีปัญหาการช าระเงิน โดยผูศึ้กษามุ่งหวงัท่ี
จะให้งานในหน้าท่ีของผูศึ้กษาสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตอบโจทย์
คณะกรรมการเงินกูไ้ดห้ลากหลายมิติและลดขั้นตอนในการปฏิบติังานลงรวมถึงสามารถน าแนวทางน้ี
ไปใช้พฒันางานกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ ของสอ.มช. ต่อไป โดยผูศึ้กษาเลือกการพฒันาระบบโดยใช้
หลกัการ BI (Business Intelligence) ในการแก้ไขปัญหาโดยจะท าการออกแบบคลงัขอ้มูลซ่ึงมี
โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดึงขอ้มูล และใชก้ระบวนการ ETL 
เพื่อท าการสกดัขอ้มูลท่ีจ  าเป็น ท าความสะอาดขอ้มูลและปรับปรุงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง
ตรงกันก่อนน าเข้าสู่คลงัขอ้มูลโดยการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูลท่ีผ่านการแปลงรูปเรียบร้อยแล้วเข้าสู่
คลงัขอ้มูลต่อไป หลงัจากนั้นจะมีการใช้ลูกบาศก์วิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานหรือแผนภาพท่ีเป็นลกัษณะของการเปรียบเทียบ การคาดการณ์
และการวิเคราะห์แนวโน้ม ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอแก่คณะกรรมการ
เงินกู ้โดยในการพฒันาระบบงานใหม่ สามารถสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี  

 1) ท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกูมี้มติใหจ้ดัท าขอ้มูลในรูปแบบรายงานหรือกราฟ 
 2) หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์ก าหนดเง่ือนไขรายงานตามท่ีผูค้ณะกรรมการเงินกูต้อ้งการและ
มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์เป็นผูจ้ดัท า 
 3) เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์น าขอ้มูลสมาชิกและขอ้มูลเงินกูเ้ขา้สู่คลงัขอ้มูลผา่นกระบวนการ
อีทีแอล 
 4) เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์สร้างลูกบาศก์ประมวลผลวิเคราะห์แบบออนไลน์เพื่อสร้าง
สัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลหลายมิติตามเง่ือนไขของรายงานตามค าสั่ง 
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 5) เจา้หน้าท่ีคอมพิวเตอร์น าขอ้มูลจากลูกบาศก์ประมวลผลวิเคราะห์แบบออนไลน์ท่ีสร้าง 
เรียบร้อยแลว้มาจดัท ารายงานท่ีเอ้ือต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลตามค าสั่ง 
 6) คณะกรรมการเงินกู ้ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และหัวหนา้งานคอมพิวเตอร์สามารถเรียกดู
รายงานไดโ้ดยสามารถปรับเปล่ียนมุมมองของรายงานไดต้ามตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.2 ขั้นตอนการจดัท าขอ้มูลเพื่อออกรายงานระบบงานใหม่ 

 ระบบงานใหม่ท่ีพฒันาข้ึนผูศึ้กษาตอ้งการน าเสนอขอ้มูลรายงานใน 3 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

 1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสมาชิก ซ่ึงแสดงให้ทราบถึงขอ้มูลของสมาชิกท่ีกูเ้งินของสหกรณ์ 
เช่น ต าแหน่ง เพศ อายุของผูกู้ข้ณะยื่นกูต้ามกลุ่มอายุท่ีก าหนด หรือเงินเดือนของผูกู้เ้งินขณะยื่นกูต้าม
กลุ่มเงินเดือนท่ีก าหนด แยกตามสายอาจารย ์สายสนบัสนุน ของแต่ละคณะ สถาบนั ส านกั 
 2) ขอ้มูลการกูเ้งินของสมาชิก เช่น สัดส่วนของจ านวนเงินกู ้สัดส่วนของจ านวนดอกเบ้ียท่ี

สมาชิกจ่าย ณ วนัท่ีก าหนด หรือสัดส่วนตามประเภทเงินกูข้องสมาชิกท่ีกูเ้งิน จ านวนเงินกูท่ี้ไม่พอ
หกั โดยแยกตามสายอาจารย ์สายสนบัสนุน ของแต่ละคณะ สถาบนั ส านกั 
 3) ขอ้มูลประวติัการขอกูเ้งินของสมาชิกจะแสดงให้ทราบถึงขอ้มูลการเติบโตในการกูเ้งิน
ของสมาชิกในช่วงระยะเวลาต่างๆ  เช่น จ านวนเงินกูท่ี้สมาชิกกู ้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี โดยแยกตาม
สายอาจารย ์สายสนบัสนุน ของแต่ละคณะ สถาบนั ส านกั หรือจ านวนดอกเบ้ียท่ีสมาชิกจ่ายส าหรับ
ระยะเวลา 3 ปี รวมถึงภาระหน้ีท่ีสมาชิกมีต่อสถาบนัการเงินอ่ืน แยกตามสายอาจารย ์สายสนบัสนุน 
ของแต่ละคณะ สถาบนั ส านกั เป็นตน้  

 โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนด มิติหรือมุมมอง ตวัวดัเชิงปริมาณ และรูปแบบการน าเสนอขอ้มูล ไวด้งัน้ี 

 1) มิติหรือมุมมอง ประกอบดว้ยมิติดงัต่อไปน้ี 
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  (1) มิติข้อมูลสมาชิก หมายถึงข้อมูลสมาชิกของ สอ.มช. ได้แก่ หมายเลขสมาชิก 
หน่วยงาน เงินเดือน ต าแหน่ง สายงาน สถานภาพ 
  (2) มิติประเภทเงินกู้ หมายถึงขอ้มูลเงินกู้ตามประเภทท่ีสหกรณ์ก าหนด เช่น เงินกู้
ฉุกเฉิน เงินกูส้ามญัปกติ  เงินกูพ้ิเศษ เป็นตน้ 
  (3) มิติหลกัประกนั หมายถึงขอ้มูลการค ้าประกนัเงินกู ้ไดแ้ก่ คนค ้าประกนั เงินฝาก
ค ้าประกนั หลกัทรัพยค์  ้าประกนั หุน้ค ้าประกนั และไม่มีหลกัประกนั 
  (4) มิติสถานะสัญญา หมายถึงสถานะของขอ้มูลสัญญาไดแ้ก่ สัญญาปกติ จบ ยกเลิก 
รับโอน โอนใหผู้ค้  ้า  
  (5) มิติสัญญาเงินกู้ หมายถึงขอ้มูลเลขท่ีสัญญาท่ีสมาชิกกู้ซ่ึงสมาชิกสามารถกู้ได้
หลายสัญญาพร้อมกนั 
  (6) มิติกลุ่มอายุ หมายถึงขอ้มูลอายุสมาชิกขณะยื่นกูจ้ดักลุ่มอายุตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
  (7) มิติกลุ่มเงินเดือน หมายถึงขอ้มูลเงินเดือนสมาชิกขณะยืน่กูจ้ดักลุ่มเงินเดือนตามท่ี 
คณะกรรมการก าหนด 
  (8) มิติสัญญาประวติัการขอกูเ้งิน หมายถึงขอ้มูลเลขท่ีสัญญาท่ีสมาชิกขอกู ้ 
  (9) มิติสถานะใบค าขอ หมายถึงสถานะขอ้มูลใบค าขอ ไดแ้ก่ อนุมติัเรียบร้อยแลว้ รอ
อนุมติั ยืน่กูร้อท าสัญญา ยกเลิก 
  (10) มิติดา้นเวลา ไดแ้ก่ วนัท่ี เดือน ไตรมาส ปี พ.ศ. 

 2) ตวัวดัเชิงปริมาณได้แก่ จ  านวนเงินตน้กู้ จ  านวนเงินต้นคงเหลือ จ านวนดอกเบ้ียจ่าย
ทั้งหมด จ านวนดอกเบ้ียรับปีน้ี จ  านวนดอกเบ้ียรับปีก่อนหน้า  จ  านวนเงินตน้ไม่พอหัก จ านวน
ดอกเบ้ียไม่พอหกั ภาระหน้ีท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน จ านวนสมาชิก จ านวนสัญญา 

 3) รูปแบบการน าเสนอขอ้มูล 
  (1) มีการน าเสนอตามแบบรายงานท่ีก าหนดไวโ้ดยน าเสนอในรูปตารางหรือ กราฟ
เพื่อแสดงการเปรียบเทียบหรือแนวโนม้ได ้
  (2) คณะกรรมการเงินกู ้ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และหวัหนา้งานคอมพิวเตอร์สามารถ
ปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแต่ละดา้นไดอ้ยา่งอิสระเพื่อวิเคราะห์ปรับเปล่ียนเปรียบเทียบหา
มุมมองใหม่ๆ เพื่อรองรับโจทยใ์หม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 
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  (3) คณะกรรมการเงินกู ้ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และหวัหนา้งานคอมพิวเตอร์สามารถ
เจาะลึก (Drill Down) ขอ้มูลลงไปดูรายละเอียดในแต่ละชั้นของขอ้มูลได้หรือสามารถดูขอ้มูลใน
ภาพรวมได ้(Roll Up) 

3.4 การออกแบบระบบงานใหม่ 

 จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ในการออกแบบพฒันาระบบ
ธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจดัการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ  ากัด มี
การศึกษาถึงผูใ้ช้งานท่ีรวมถึงหนา้ท่ีต่าง ๆ ของผูใ้ชง้าน โดยผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบโดยใชแ้ผนผงับริบท (Context Diagram) และแผนผงักระแสขอ้มูล (Dataflow Diagram) เพื่อ
แสดงภาพรวมและความสัมพนัธ์ของระบบโดยมีสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชด้งัตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

สัญลกัษณ์ 
 

ความหมาย 
 

 

 
กระบวนการ (Process) หรือการประมวลผล 

 

 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ (External entity) 

 

 

 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบท่ีมีการแสดงซ ้ า 

  แฟ้มขอ้มูล (Data Store)  

 

 แฟ้มขอ้มูลท่ีมีการแสดงซ ้ า 

 

D 
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 ตารางท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบ(ต่อ) 
สัญญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 
กระแสการไหลของขอ้มูล (Data Flow) 

3.4.1 แผนผงับริบท (context Diagram) 

  ระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจดัการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ จ  ากดั มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบจ านวน 3 ส่วนโดยผูศึ้กษาขอแสดงเป็นแผนผงับริบทระดบั
บนสุดเพื่อแสดงภาพรวมการท างานของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3  แผนผงับริบท(Context Diagram) 
ระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการจดัการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั 
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ซ่ึงผูศึ้กษาอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

  1) ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย   

   (1) คณะกรรมการเงินกู ้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง มีอ านาจหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารงาน
สหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการดา้นการใหเ้งินกูห้รือใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิก โดยมีการบริหารงาน
ผ่านการประชุมโดยเป็นผูดู้แลก าหนดนโยบายการให้สินเช่ือของสหกรณ์ รวมถึงการออกระเบียบ 
กฎเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทต่างๆ การก าหนดวงเงินกู้ การเสนอผลิตภณัฑ์เงินกู้ใหม่ หรือ การ
ปรับปรุงยกเลิกหลกัเกณฑเ์งินกู ้ 
    (2) ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลงานฝ่าย
จดัการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการเงินกู้ฯของการให้สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ  ากัด รวมทั้ งรายงานให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงปัญหาเก่ียวกับการ
ด าเนินการใหเ้งินกู ้ 
 3) หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์ เป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ ท าหนา้ท่ีควบคุมดูการพฒันาการ
ออกแบบระบบ ดูแลระบบโปรแกรมการให้เงินกู ้รวมถึงการดูแลขอ้มูลของสหกรณ์รวมทั้งท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบขอ้มูลรายงานสารสนเทศดา้นสินเช่ือและก าหนดรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแก่ผูจ้ดัการ รอง
ผูจ้ดัการและคณะกรรมการเงินกู ้ 
  ซ่ึงผูบ้ริหารทั้ง 3 ระดบั ตอ้งสามารถเรียกดูรายงานสารสนเทศดา้นสินเช่ือเพื่อน าขอ้มูล
มาประกอบการวเิคราะห์ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูไ้ดด้ว้ย 

  2) เจา้หน้าท่ีคอมพิวเตอร์ เป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลสมาชิกขอ้มูลและขอ้มูลเงินกูเ้ขา้สู่
คลงัขอ้มูลโดยผ่านกระบวนการอีทีแอล และสร้างลูกบาศก์ประมวลผลวิเคราะห์แบบออนไลน์โดย
การน าขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลงัขอ้มูลมาสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยแปลงขอ้มูลเป็นโครงสร้างแบบ
ลูกบาศกท่ี์ประกอบดว้ยโครงสร้างหลายมิติตามขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั 

  3) ผูดู้แลระบบท าหนา้ท่ีก าหนดสิทธิการใชง้านระบบแก่ผูใ้ชง้าน 

 3.4.2  แผนผงักระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

   เป็นแผนผงัท่ีแสดงกระแสการไหลของขอ้มูลของระบบจากแผนผงับริบท ตาม
กระบวนการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในระบบ ซ่ึงโดยผูศึ้กษาขอแสดงดว้ยแผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 0 ดงั
แสดงตามภาพท่ี 3.4  
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 * ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงเงินกู ้ประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงเงินกู ้และ ขอ้เทจ็จริงประวติัการขอกูเ้งิน 
    * ลูกบาศกข์อ้มูลเงินกู ้ประกอบดว้ยลูกบาศกข์อ้มูลเงินกู ้และ ลูกบาศกข์อ้มูลประวติัการขอกูเ้งิน 

ภาพท่ี 3.4 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 0 (Data Flow Diagram Level 0) 
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 ซ่ึงประกอบไปด้วยกระบวนการท างานหลกัของระบบทั้งส้ิน จ านวน  4 กระบวนการ โดย
อธิบายไดด้งัน้ี 

  1) กระบวนการท่ี 1.0 การตรวจสอบสิทธิ เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่
ระบบการใชง้านรายงานวิเคราะห์หลายมิติ  โดยการตรวจสอบสิทธิจะจดักลุ่มผูใ้ช้งานเป็นสองส่วน
คือผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้าน โดยก าหนดให้เฉพาะผูท่ี้ระบบก าหนดสิทธิการเขา้ใชง้านไวเ้ท่านั้นจึงจะ
สามารถเขา้ใชง้านระบบการใชง้านรายงานวเิคราะห์หลายมิติ  ได ้ 
  2) กระบวนการท่ี 2.0 กระบวนการ ETL เป็นกระบวนการท างานในส่วนของการดึง
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล (Data source) เขา้สู่คลงัขอ้มูล (Data Warehouse)  ดงัแสดงตามภาพท่ี 3.5  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 แสดงขั้นตอนการโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล 

  โดยผูศึ้กษาจะอธิบายรายละเอียดในบทท่ี 5  ต่อไป ซ่ึงกระบวนการ ETL ประกอบดว้ย  
3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

   (1) ขั้นตอนการดึงขอ้มูล(Extract)  เป็นขั้นตอนการดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 
ได้แก่ ฐานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบ
ประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ จดัเก็บขอ้มูลการท างานประจ าวนัของสหกรณ์ ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งทางดา้น
ขอ้มูลสมาชิกขอ้มูลสินเช่ือ ขอ้มูลเงินฝาก ขอ้มูลทางการเงินและบญัชี โดยมีเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ใน
ต าแหน่งต่างๆ และเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ เป็นผูท้  าการเพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้มูลสมาชิก
สหกรณ์ในฐานข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ซ่ึงฐานข้อมูลดังกล่าวถูกจดัเก็บโดยใช้
โปรแกรมออราเคิล ดาตา้เบส  โดยในการพฒันาระบบคร้ังน้ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  ดงัแสดง
ไดใ้นตาราง 3.2 
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ตารางท่ี3.2 แสดงรายการแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในระบบ 
แหล่งขอ้มูล เจา้ของขอ้มูล รูปแบบฐานขอ้มูล ตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

ฐานขอ้มูลสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย ์ Oracle 9i V.9.2.0 ขอ้มูลสมาชิก 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่  ขอ้มูลเงินกู ้
 จ ากดั  ขอ้มูลประเภทเงินกู ้
   ขอ้มูลหลกัประกนั 
   ขอ้มูลรหสัหลกัประกนั 
   ขอ้มูลหน่วยงาน 
   ขอ้มูลประวติัการขอกูเ้งิน 
   ขอ้มูลสถานภาพ 

   (2) ขั้นตอนการปรับรูปแบบของขอ้มูล(Transform) เป็นขั้นตอนการจากการ
น าขอ้มูลท่ีดึงมาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาขอ้มูลมารวมเขา้ดว้ยกนัโดยท าการเปล่ียนรูปแบบ
ขอ้มูล ใหอ้ยูใ่นรูปแบบมาตรฐานเดียว หรือตดัขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการออก และจดัรูปแบบให้ถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัคลงัขอ้มูล เพื่อเตรียมถ่ายโอนเขา้คลงัขอ้มูลต่อไป โดยผูศึ้กษาจะขอกล่าวรายละเอียดใน
บทท่ี 4 ต่อไป 

   (3) ขั้นตอนการน าขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล(Load) คือ การน าขอ้มูลท่ีผ่านการ 
Transform แลว้ เขา้สู่ Data Warehouse เป็นการน าขอ้มูลท่ีปรับโครงสร้างถ่ายโอนเขา้สู่คลงัขอ้มูลเพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการเรียกใชง้าน ซ่ึงประกอบไปดว้ยตารางขอ้เท็จจริง(Fact Table) และตารางมิติ
(Dimension Table) ซ่ึงผูศึ้กษาจะขอกล่าวถึงรายละเอียดการออกแบบในส่วนของตารางดงักล่าวในบท
ท่ี 4 ต่อไป โดยมีความถ่ีในการน าขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลตามการตั้งตารางเวลาโดยใช้เคร่ืองมือของ
ไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 คือ ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน  เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ี
กรรมการเงินกูร้ะบุความตอ้งการขอ้มูลไว ้

  3) กระบวนการท่ี 3.0 การสร้างลูกบาศก์วิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลจากคลังข้อมูลซ่ึงอยู่ในรูปแบบตารางมิติ และตารางข้อเท็จจริง มาสร้าง
ความสัมพนัธ์เป็นลูกบาศก์ โดยการสร้างความสัมพนัธ์เป็นลูกบาศก์นั้นจะน ามิติขอ้มูลและตวัวดัเชิง
ปริมาณท่ีไดว้ิเคราะห์ไวม้าออกแบบ แลว้จึงน าลูกบาศก์ท่ีไดไ้ปใชใ้นกระบวนการออกรายงานต่อไป 
ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใช้เคร่ืองมือเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อนาไลซิสเซอร์วิสของไมโครซอฟท ์ซ่ึงจะอธิบาย
ในบทท่ี  4  ต่อไป  
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  4) กระบวนการท่ี 4.0 รายงานวเิคราะห์หลายมิติ เป็นกระบวนการออกรายงาน โดยผู ้
ศึกษาก าหนดใหผู้ท่ี้สามารถออกรายงานไดคื้อ คณะกรรมการเงินกู ้ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน
คอมพิวเตอร์ และเจา้หน้าท่ีคอมพิวเตอร์ โดยสามารถดูรายงานได้ทั้งแบบตาราง และแบบแผนภูมิ  
การน าเสนอรายงานในรูปแบบออนไลน์ ASP.NET WEB SITE โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทว์ิชวล
สตูดิโอ  2010 เคร่ืองมือ Dundas Chart for ASP.NET OLAP Service ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดบทท่ี 5 
ต่อไป 


