
 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ

ธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั ผู ้
ศึกษาพบว่ามีแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยดงัรายละเอียดตามล าดบั 
ดงัน้ี 
 
2.1 ธุรกจิชาญฉลาด 
 วรพจน์ กรีสุระเดช (2546) อธิบายวา่ Business Intelligence (BI) เป็นกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจท่ี “ดีกว่า” และ “เร็วกว่า” ธุรกิจชาญฉลาดเป็น
กระบวนการท่ีซบัซอ้นและมีหลายระดบัเร่ิมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งจากภายในองคก์ร และ/หรือ
ภายนอกองคก์ร โดยน ามาแปลงให้อยูใ่นรูปแบบท่ีตอ้งการแลว้จึงจดัเก็บให้อยูใ่นสถานะพร้อมใช้
ลงในคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) แลว้น ามาวิเคราะห์โดยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลใน
มุมมองต่างๆ โดยการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ซ่ึงเรียกวา่ OLAP (Online Analytical Processing) 
เพื่อท าการศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบนั โดยจะสามารถน ามาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical 
Analysis) คน้หาขอ้มูล (Querying) และการท ารายงานเพื่อแสดงผล (Reporting) จากนั้นเรายงั
สามารถใช้เทคโนโลยีเหมืองขอ้มูล (Data Mining) ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์หาขอ้มูลท่ีอาจไม่ได้
ปรากฎอยู่จริงเพื่อท านายอนาคต โดยใช้โมดูลและสูตรทางธุรกิจ ซ่ึงจะให้ผลลพัธ์ในรูปแบบท่ี

แตกต่างกนั แลว้จึงน ามาแสดงผลใหก้บัผูบ้ริหาร เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจต่อไป 
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   รูป 2.1 แสดงระดบัต่างๆ ของธุรกิจชาญฉลาด 
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การพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดจะสามารถพฒันาไดห้ลายระดบัดงัแสดงในรูป 2.1 ซ่ึง
แสดงระดบัต่างๆ ของ ธุรกิจชาญฉลาดซ่ึงจะมีการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นธุรกิจ
ชาญฉลาดโดยจะมีตั้งแต่ การพฒันาธุรกิจชาญฉลาดโดยใชข้อ้มูลพื้นฐานซ่ึงจะสามารถแสดงผลใน
ระยะสั้ น ๆ  ระดับต่อมาเป็นการใช้เทคโนโลยีคลังข้อมูลและ/หรือคลังข้อมูลขนาดเล็ก  การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ไปจนถึงการเหมืองขอ้มูล แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดแ้สดงให้กบัผูใ้ชง้าน ซ่ึงก็
คือผูบ้ริหารเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงการพฒันาในแต่ละระดบันั้นก็ตอ้งใช้
เงินทุนเพิ่มข้ึนดว้ย ดงันั้นการพฒันาธุรกิจชาญฉลาดไม่จ  าเป็นตอ้งท าทั้งหมดก็ได ้การพฒันาธุรกิจ
ชาญฉลาดจะท าถึงระดบัใดนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ และงบประมาณเป็นส าคญั 
 
 องค์ประกอบของระบบธุรกจิชาญฉลาด 
 ในการพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดจะมีองคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

                        
   รูป 2.2 องคป์ระกอบของระบบธุรกิจชาญฉลาด 
 
 แหล่งข้อมูลต้นทาง (Data Source) คือ ฐานขอ้มูลของระบบงานในองค์กรไดแ้ก่ ระบบ
ประมวลผลรายการ ระบบการรับประกนั ระบบสินไหม หรือจะเป็นขอ้มูลจากภายนอกไดแ้ก่ขอ้มูล
สถิติจากหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลตน้ทางท่ีจะน าเขา้ไปสู่กระบวนการวเิคราะห์  
 
 ETL (Extract Transform and Loading) คือกระบวนการท่ีจะท าการดึงขอ้มูลท่ีอยูใ่น Data 
Source ต่างๆ แลว้จึงน ามาจดัรูปแบบให้มีรูปแบบของขอ้มูลเดียวกนัทั้งหมดเช่น หน่วยวดั วนัเวลา 
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีอยูใ่น Data Source ต่างกนัอาจจะมีการเก็บขอ้มูลในลกัษณะต่างกนั จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเก็บไวใ้นใหพ้ร้อมใชต้ลอดเวลา โดยกระบวนการในการท า ETL มีดงัน้ี 
 Capture/Extract คือ ขั้นตอนการดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลตน้ทางท่ีเราตอ้งการน ามาใช ้
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 Scrub or Data Cleansing คือ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และท าการ
แกไ้ขใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้ง 
 Transform คือ ขั้นตอนการปรับเปล่ียนคุณสมบติัและลกัษณะของขอ้มูลแต่ละตวัให้มีความ
เหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน 
 Load and Index คือ ขั้นตอนการน าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้เขา้สู่คลงัขอ้มูลโดยมี
การจดัเรียงขอ้มูลเพื่อใหง่้าย และรวดเร็วในการสืบคน้ขอ้มูล 
 
 คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือฐานขอ้มูลซ่ึงเก็บขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการท า ETL แลว้ 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลในคลงัขอ้มูลไปท าการวเิคราะห์ต่อไป 
 กิตติพงษ์ กลมกล่อม (2552,น.4-5) ไดอ้ธิบายว่า คลงัขอ้มูลเป็นระบบขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ี
เอ้ืออ านวยให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีจัดเก็บต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และตอ้งมีคุณภาพเพียงพอ ต่อการน าไปวิเคราะห์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดย
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลงัขอ้มูลตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 Subject-oriented Data คือการจดักลุ่มขอ้มูลตามเน้ือหาของขอ้มูล โดยพิจารณาวา่ในบรรดา
ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นทุกๆ ระบบ มีขอ้มูลใดบา้งท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกนั จะตอ้งจดั
ใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
 Integrated Data เน่ืองจากมีการน าขอ้มูลจากหลายแหล่งเขา้มาในคลงัขอ้มูล จึงเป็นไปไดท่ี้
จะเกิดความซ ้ าซอ้นขอ้มูลข้ึน ดงันั้นหนา้ท่ีของคลงัขอ้มูล คือการก าจดัความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความสับสนในการวเิคราะห์ขอ้มูล หรือในทางกลบักนั เราอาจจ าเป็นตอ้งยอมให้เกิด Data 
Dependency ได ้เพื่อความสะดวกในการแกไ้ขขอ้มูล แต่ตอ้งไม่เกิดปัญหา Data Inconsistency 
 Time Referenced Data คลงัขอ้มูลจะตอ้งเก็บขอ้มูลทั้งในอดีตและปัจจุบนั โดยจะมุ่งเนน้
ไปท่ีการเก็บขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลตามช่วงเวลา เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว คลงัขอ้มูลตอ้ง
สามารถบอกไดว้า่เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน และเกิดข้ึนเม่ือใด เพื่อเอ้ือต่อการหาค าตอบต่อค าถามใน
ลกัษณะดงักล่าวได ้
 Non-Volatile Data เพื่อรักษาคุณสมบติั Time Referenced Data ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจึงเป็น
ขอ้มูลท่ีคงอยูต่ลอดไป ไม่วา่ขอ้มูลจะเก่าเพียงใด ก็จะยงัอยูใ่นคลงัขอ้มูลไม่ถูกลบออกไป 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analytical) คือกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือเก็บขอ้มูล
ในคลงัขอ้มูลแล้วเราสามารถใช้เคร่ืองมือเพื่อท่ีจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ OLAP ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลในหลายมุมมอง (Multi-Dimensional) และสามารถท ารายงาน
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เพื่อแสดงผล หรือจะใช้การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท านาย
อนาคตโดยการท าเหมืองข้อมูลเพื่อท านายอนาคตนั้น จะต้องมีข้อมูลท่ีเป็นแหล่งข้อมูลมาก
พอสมควร และตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเก็บยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ถึง 5 ปี จึงจะสามารถท าเหมืองขอ้มูลได ้
 การแสดงผลข้อมูล (Data Presentation) เป็นการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ให้ผูบ้ริหาร
สามารถเขา้ใจในสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ โดยสามารถแสดงในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิ
ต่างๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์หผู้บ้ริหารสามารถเขา้ใจโดยไม่ตอ้งเขา้ถึงตวัเลขโดยตรง ซ่ึงเทคนิคการท า 
Visualization นั้นจะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจในสารสนเทศไดง่้ายข้ึน 
 
 ข้ันตอนในการท าธุรกจิชาญฉลาด 
 ขั้นตอนในการท าธุรกิจชาญฉลาดน้ีจะเร่ิมตน้ท่ีการเขา้ไปศึกษาวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก็บอยา่งไร 
มีฐานขอ้มูลอยู่ก่ีประเภท ถ้าทุกอย่างอยู่ในฐานขอ้มูลแล้ว ส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไปคือ การพิจารณาว่า
ตอ้งการจะวเิคราะห์อะไร อยากรู้อะไรก่อนอะไรหลงั จากนั้นจึงพิจารณาดูวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูส่นบัสนุน
ส่ิงท่ีอยากรู้หรือไม่ เช่น อยากรู้วา่ก าไรของแต่ละสาขาเป็นเท่าใด ซ่ึงก าไรนั้นอาจไม่ไดแ้ปรผนัตาม
ยอดขายก็เป็นได้ บางสาขาอาจจะมียอดขายน้อยแต่สามารถท าก าไรได้มากก็เป็นไปได้ ซ่ึงการ
พฒันาธุรกิจชาญฉลาดคือการน าเอาขอ้มูลท่ีได้มาจากระบบงานต่างๆ มาสร้างความสัมพนัธ์กนั
เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิติใหม่ๆ หากเราใช้ OLAP เราก็สามารถสร้างรายงานท่ีดูได้พร้อมกัน
หลากหลายมิติ และเปรียบเทียบแต่ละมิติในหนา้เดียว เช่น การดูขอ้มูลยอดขายของผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิดของแต่ละสาขาในแต่ละเดือน ไดใ้นคราวเดียว เป็นตน้ 
 
 การใช้งานธุรกจิชาญฉลาด 
 การท่ีจะใช้ธุรกิจชาญฉลาดให้ได้ประสิทธิผลนั้นจะตอ้งเร่ิมจากศึกษา ค้นหา วิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีมีอยู่ (Analysis) จนไดเ้ป็นขอ้มูลเชิงลึกท่ีไดจ้ากธุรกิจชาญฉลาด (Insight) จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลเชิงลึกท่ีไดม้า น ามาใชง้าน (Action) แลว้ประเมินผลการใชง้าน (Measurement) ซ่ึงการท่ีจะ
น าธุรกิจชาญฉลาดใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลนั้นจะตอ้งท าตามกระบวนการน้ีอยา่งต่อเน่ืองไปตลอด 
 
 ประโยชน์ของการใช้ธุรกจิชาญฉลาดทีม่ีต่อองค์กร 
 การน าธุรกิจชาญฉลาดไปใชใ้นองคก์รนั้น จะสามารถใหป้ระโยชน์ต่อองคก์ร ดงัน้ี 
 1) ช่วยในการรวบรวมขอ้มูลจากท่ีต่างๆ ในองคก์รมาเก็บไวด้ว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียว ไดข้อ้มูล
รวมอยูใ่นศูนยก์ลาง ซ่ึงเป็นขอ้มูลมาตราฐานขององคก์ร 
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 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และช่วยลดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการยา้ยหรือส่งขอ้มูล
ระหวา่งระบบ 
 3) ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคาดหมายและวิเคราะห์ผลต่างๆ ในอนาคต ด้วยการใช้ขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 
 4) ช่วยตอบค าถามท่ีจ าเป็นต่อการวางแผนขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.2 กระบวนการของธุรกจิและการวเิคราะห์ของ บริษัท สหมงคลประกนัภัย จ ากดั  
 บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั (2551) ไดอ้ธิบายกระบวนการของการรับประกนัภยัว่า  
จะเร่ิมตน้การรับแจง้ขอท าประกนัภยัจากช่องทางการขายต่างๆโดยจะตอ้งส่งขอ้มูลต่างๆให้บริษทัฯ 
ตามท่ี บริษทัฯไดก้ าหนดไวม้าใหเ้จา้หนา้ท่ีพิจารณารับประกนั เพื่อท าการพิจารณาวา่จะสามารถรับ
ประกนัภยัรถยนต์คนัดงักล่าวได้หรือไม่ และเม่ือพิจารณาแล้วว่าสามารถรับประกนัภยัได้ ก็จะ
ด าเนินการผลิตกรมธรรมแ์ละการน าส่งกรมธรรมไ์ปให้ช่องทางการขายนั้นๆ เพื่อส่งต่อให้กบัผูเ้อา
ประกนั เพื่อใชใ้นการยนืยนัความคุม้ครองท่ีบริษทัฯ มีให้กบัผูเ้อาประกนั   จากนั้นเม่ือผูเ้อาประกนั
เกิดอุบติัเหตุข้ึนก็จะสามารถแจง้การเกิดเหตุกบัหน่วยรับแจง้อุบติัเหตุของบริษทัฯ หน่วยรับแจง้
อุบติัเหตุก็จะประสานไปยงัเจา้หนา้ท่ีส ารวจภยัท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุดให้เดินทางเขา้ไป
ยงัจุดท่ีเกิดเหตุเพื่อใหบ้ริการสินไหม และหลงัจากมีการด าเนินงานสินไหมจนจบกระบวนการก็จะ
มีการอนุมติัจ่ายค่าสินไหมเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัหรือผูรั้บผลประโยชน์
ต่อไป จากกระบวนการของการรับประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจดงักล่าวจะเราสามารถท าการ
วเิคราะห์ได ้3 ประการดงัน้ี 
 2.2.1 การวเิคราะห์การขาย  

เป็นการน าขอ้มูลกรมธรรม ์มาท าการวเิคราะห์โดยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  1) วเิคราะห์แยกตามช่องทางการขาย 
  2) วเิคราะห์แยกตามประเภทของกรมธรรม์ 
  3) วเิคราะห์แยกภาคของช่องทางการขาย 
  4) วเิคราะห์แยกผลิตภณัฑย์อ่ย 
  5) วเิคราะห์แยกประเภทรถ 
  6) วเิคราะห์แยกตามยีห่อ้รถ 
 2.2.2 การวเิคราะห์สินไหมท่ีเกิดข้ึน 
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เป็นรายได้นภยัท่ีถือเบ้ียประกั
างปีดข้ึนระหว่ดแทนท่ีเกิค่าสินไหมท

10,000
6,000

จากขอ้มูลสินไหมท่ีเกิดเหตุเราจะสามารถวิเคราะห์ไดค้ลา้ยกบัการวิเคราะห์การขาย เพราะ
ขอ้มูลสินไหมจะมีความสัมพนัธ์กบัการขายโดยตรง และสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมในมุมมองของ
สินไหม ไดแ้ก่ 
  1) วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามจงัหวดั 
  2) วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามยีห่อ้รถ 
  3) วเิคราะห์ค่าสินไหมแยกตามยีห่อ้รถ 
  4) วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามภูมิภาค 
  5) วเิคราะห์การเกิดเหตุตามช่วงเวลา 
  6) วเิคราะห์การเกิดเหตุตามเพศผูข้บัข่ี 
 
 2.2.3 การวเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย (Loss Ratio)  
 พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (2553) ไดก้ล่าวว่า ตน้ทุนของบริษทัประกนัภยันอกเหนือจากค่า
นายหนา้และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัมีตน้ทุนท่ีส าคญัท่ีสุดคือ อตัราค่าเสียหาย 
ซ่ึงเป็นอตัราส่วนในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัท่ีไดรั้บเขา้มา โดยสามารถค านวณ
ไดโ้ดย  น าค่าสินไหมมาหารดว้ยเบ้ียประกนั  เช่น  รถยนตค์นัหน่ึงมีเบ้ียประกนั  10,000 บาท  เกิด
เหตุ 3 คร้ังๆ ละ 2,000 บาท  รวม 3 คร้ัง  เท่ากบั 6,000 บาท 
 บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั ไดอ้ธิบายการค านวณอตัราค่าเสียหายไดด้งัน้ี 
 
   Loss Ratio  =    
 
 
   Loss Ratio  =    =  0.6  หรือ 60% 
 
 แต่เน่ืองจากในขณะท่ีท าการค านวณอตัราค่าเสียหาย นั้น  ส่วนมากกรมธรรม์จะยงัไม่
หมดอายุความคุม้ครองลงจึงตอ้งมีการค านวณหา “เบ้ียประกันท่ีถือเป็นรายได้” ก่อน ซ่ึงมีการ
ค านวณเบ้ียประกนัท่ีถือเป็นรายไดอ้ยู ่2 วธีิ ดงัน้ี 
 วิธีท่ี 1 ค านวณแบบเฉล่ียรายวนั (1/365) ซ่ึงจะมีหลกัการคิดเป็นวนัโดยในช่วงเวลา 1 ปีจึง
สามารถแบ่งจ านวนวนัไปตามปีปฏิทิน คือ 365 หรือ 366 โดยทัว่ไปจะใช ้365 วนั 
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 เบ้ียประกนัท่ีถือเป็นรายได ้ = 
365

้้ว้้มครองไปแลจ านวนวนัคุ  นภยัเบ้ียประกั 
 

      
 วธีิท่ี 2 ค านวณแบบเฉล่ียรายเดือน (1/24)   ซ่ึงจะมีหลักการคิดคือ 1 เดือนจะมี 2 ส่วน 
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลา 1 ปีจึงสามารถแบ่งออก 24 ส่วน 
 

 เบ้ียประกนัท่ีถือเป็นรายได ้ = 
24

ไปแลว้้ี้ ่คุม้ครองจ านวนส่วนท  นภยัเบ้ียประกั 
 

 
 โดยส่วนใหญ่บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั จะใชว้ิธีท่ี 2 คือการค านวณแบบเฉล่ียราย
เดือน และการวิเคราะห์อตัราค่าเสียหายสามารถวิเคราะห์ไดต้ามมุมมองของการวิเคราะห์การขาย
เท่านั้น เพราะอตัราค่าเสียหายคือสัดส่วนในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัท่ีไดรั้บเขา้
มา จากสมการในการค านวณ Loss Ratio การวิเคราะห์จึงตอ้งใชก้รมธรรมท่ี์คุม้ครองเป็นหลกั โดย
ขอ้มูลสินไหมท่ีเกิดข้ึนจะเป็นสินไหมของกรมธรรมท่ี์คุม้ครองเป็นหลกัเท่านั้น 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สมนึก วิเศษธรรมรัตน์ (2547) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์ยอดขายตาม
เป้าประสงค ์ของ บริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จ  ากดั โดยใช้การแกปั้ญหาธุรกิจอยา่งชาญฉลาด
ของไมโครซอฟต์” โดยมีวตัถุประสงค์จดัท าระบบวิเคราะห์ยอดขายตามเป้าประสงค์ โดยใช ้
Business Intelligence ของผลิตภณัฑ์ไมโครซอฟท์ในการท าระบบวิเคราะห์ ซ่ึงการวิเคราะห์
ยอดขายดว้ย Business Intelligence นั้นสามารถตอบค าถามของผูใ้ช้ระบบได้ครบถ้วน และยงั
สามารถช่วยใหผู้ใ้ชร้ะบบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาตามท่ีตอ้งการ สามารถท าการวิเคราะห์
แบบเฉพาะคราวได ้ส่งผลให้มีการตดัสินใจในการบริหารสินคา้ การบริหารช่องทางจ าหน่าย ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน แลว้ยงัสามารถพยากรณ์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายไดร้วดเร็ว 
แม่นย  ามากข้ึนดว้ย 
 
 พลากร บุญไทย (2552) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง “การวเิคราะห์ยอดขายของ    บริษทั สยาม
โกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม โดยใช้หลกัการบิซิเนสอินเทลลิเจนท์”  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการวิเคราะห์ยอดขายของ บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) สาขา
เวียงกุมกาม โดยใช้หลกัการบิซิเนสอินเทลลิเจนท์ แทนระบบการออกรายงานแบบเดิมท่ีท าผ่าน
โปรแกรมประมวลผลการขายแบบเก่าระบบดอส (DOS) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึง
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ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้านั้นสามารถน าเสนอ ในรูปแบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ระบบการออกรายงานวเิคราะห์ยอดขายในปัจจุบนั 
ออกแบบระบบฐานข้อมูล และพฒันาวิธีการวิเคราะห์ยอดขายด้วยบิ ซิเนสอินเทลลิเจนต์ของ
ไมโครซอฟท์ ท่ีสามารถเรียกดูข้อมูลได้หลายด้านโดยมีตวัวดัเชิงปริมาณคือจ านวนท่ีขาย และ
ยอดขาย ส่วนมิติของขอ้มูลจะมีอยู ่6 ดา้นคือ (1) มิติดา้นลูกคา้ (2) มิติดา้นผูจ้  าหน่าย (3) มิติดา้น
ช่วงเวลา (4) มิติดา้นสินคา้ (5) มิติดา้นพนกังาน (6) มิติดา้นพื้นท่ีการขาย ซ่ึงระบบน้ีสามารถช่วย
แกปั้ญหาระบบงานเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดดี้ยิ่งข้ึน แต่การศึกษาคร้ังน้ี
ยงัไดพ้บกบัปัญหาและอุปสรรค ไดด้งัน้ี 

1) ขอ้มูลสินคา้ในร้านมีปริมาณมาก ตอ้งใชเ้วลานานในการรวบรวม 
2) รูปแบบขอ้มูลสินคา้ยงัไม่ถูกตอ้ง เช่น สินคา้อยูผ่ดิหมวด สินคา้อยูผ่ิดผูจ้  าหน่าย ท า

ใหเ้วลาวเิคราะห์ขอ้มูลอาจจะเกิดความผดิพลาดได ้
3) รูปแบบประเภทลูกคา้ ประเภทผูจ้  าหน่าย ยงัแยกประเภทไม่ชดัเจน 
4) ฐานขอ้มูลพื้นท่ีการขายยงัไม่ละเอียดพอท่ีจะน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีการขายได ้
5) ยงัไม่สามารถแยกขอ้มูลเสียออกในกรณีท่ีท าการดึงขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูลได ้

 ซ่ึงผูศึ้กษาไดมี้แนวทางปรับปรุงและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1) ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้ เช่น สินคา้รายการน้ี อยูห่มวดสินคา้
อะไร ผูจ้  าหน่ายสินคา้คือบริษทัอะไร ซ่ึงจากขอ้มูลปัจจุบนัสินคา้บางรายการ ไม่ไดร้ะบุหรือยงัระบุ
ผดิอยูใ่นส่วนของ หมวดสินคา้ และผูจ้  าหน่าย 
 2) ควรมีระบบท่ีรองรับการดึงขอ้มูลสตอ๊กสินคา้เพื่อท่ีจะรองรับการวิเคราะห์ขอ้มูลไดม้าก
ข้ึนเช่น ตน้ทุนสินคา้ ก าไรขั้นตน้ 
 3) ควรมีการพฒันาใหส้ามารถรองรับการวเิคราะห์ยอดขายไดห้ลายสาขาในอนาคต 
 4) ควรท าเป็น Package หรือเขียนโปรแกรม Macro บน Excel เพื่อเรียกดึงขอ้มูลรายงาน
อตัโนมติั 
 5) การดึงขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูลสามารถน าไปพฒันาต่อไดใ้นกรณีขอ้มูลเสียให้แยกออกไม่
ตอ้งน าเขา้ระบบ 
 


