
บทที ่5 
การพฒันาระบบ 

 
ในบทท่ีแลว้ไดก้ล่าวถึงการออกแบบคลงัขอ้มูลส าหรับระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการ

ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ของบริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั ไดผ้ลลพัธ์โครงสร้างของ
ตารางขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง ขั้นตอนถดัไปเป็นการพฒันาระบบดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 การเตรียมข้อมูล 

5.1.1 ก าหนดขอ้มูลตน้ทางส าหรับตารางขอ้เทจ็จริง 
 จากระบบสารสนเทศท่ีใชภ้ายในองคก์รของบริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั ส าหรับการ
รับประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ และสินไหมรถยนต์นั้น ซ่ึงมีฐานขอ้มูลกรมธรรม์ประกนัภยั
รถยนต์ภาคสมคัรใจ และฐานขอ้มูลการเกิดเหตุของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เป็น
ขอ้มูลตน้ทางของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จากขอ้มูลจาก 2 
ส่วนน้ีจะสามารถน ามาสร้างขอ้มูลในคลงัขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1) ตารางขอ้เทจ็จริงการรับประกนั 
2) ตารางขอ้เทจ็จริงสินไหม 
3) ตารางขอ้เทจ็จริงช่วงการขาย 

 
5.1.2 ก าหนดขอ้มูลตน้ทางส าหรับตารางมิติ 

 จากฐานขอ้มูลของบริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั ในตารางขอ้มูลจะมีส่วนรายละเอียด
เฉพาะตามขอ้มูลท่ีตอ้งการจะเก็บ แต่ในระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจน้ีจะใช้ขอ้มูลบ้างส่วนเท่านั้นตามท่ีได้ออกแบบคลงัขอ้มูลในบทท่ี 4 เช่น ขอ้มูลช่อง
ทางการขายของฐานขอ้มูลบริษทัฯ จะมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่องทางการขายไดแ้ก่ รหสัช่องทางการ
ขาย ช่ือช่องทางการขาย ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์การค ้าประกนั วงเงินในการขาย แต่ในระบบจะใช้
เพียงรหสัช่องทางการขาย ช่ือช่องทางการขาย จงัหวดัช่องทางการขาย ระบบจะไม่น ารายละเอียดท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งมาใช้ดงันั้นจึงเลือกเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการใชเ้ท่านั้น แต่ในบางตารางมิติจะเป็นขอ้มูลท่ี
คงท่ี ท่ีสามารถสร้างขอ้มูลใหม่ได ้เช่นตารางมิติเดือน และตารางมิติเวลาในหน่วยชัว่โมง ดงันั้นจาก
ฐานขอ้มูลน้ีจะสามารถน ามาสร้างขอ้มูลในคลงัขอ้มูลไดด้งัน้ี 
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1) ตารางมิติช่องทางการขาย 
2) ตารางมิติประเภทกรมธรรม ์
3) ตารางมิติผลิตภณัฑย์อ่ย 
4) ตารางมิติประเภทรถ 
5) ตารางมิติยีห่อ้รถ 
6) ตารางมิติจงัหวดั 
7) ตารางมิติภาค 
8) ตารางมิติเดือน 
9) ตารางมิติเวลาในหน่วยชัว่โมง 
10) ตารางมิติเพศ 
11) ตารางมิติช่วงการขาย 

 
5.1.3 ประเมินความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลตน้ทางและโครงสร้างคลงัขอ้มูล 
จากโครงสร้างของคลงัขอ้มูลท่ีไดอ้อกแบบไวเ้ป็นซ่ึงจะเป็นหลกัการในการคดัเลือกขอ้มูล

จากข้อมูลต้นทาง เพื่อจดัเก็บขอ้มูลของคลังข้อมูลนั้นได้ถูกแบ่งด้านไวใ้นตามโครงสร้างของ
คลงัขอ้มูล  และขอ้มูลส่วนไหนท่ีไม่เก่ียวขอ้งก็จะถูกตดัทิ้งออกไป ดงันั้นในการโอนยา้ยขอ้มูลเขา้
สู่คลงัขอ้มูลในน้ีจะมีรูปแบบของขอ้มูลท่ีถูกก าหนดโดยโครงสร้างคลงัขอ้มูลท่ีออกแบบไว ้และ
ตารางอ้างอิงข้อมูลท่ีแตกต่างกันระหว่างฐานข้อมูลต้นทางและคลังข้อมูลจะถูกแปลงค่าให้
เหมือนกบัคลงัขอ้มูล 
 
5.2 การการดึงข้อมูล เปลีย่น แปลงรูปแบบและบันทกึข้อมูลเข้าสู่คลงัข้อมูล 

ในกระบวนการน้ีใช้โปรแกรมเพ็นทาโฮดาตา้อินทิเกรชั่น เข้ามาช่วยจดัการข้อมูลจาก
ฐานขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล ความสามารถของโปรแกรมดงักล่าวสามารถคดัแยกขอ้มูล แปลงขอ้มูล
และโอนขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลได ้
 

5.2.1 การดึงขอ้มูล 
กระบวนการในการดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลตน้ทาง ซ่ึงอาจจะเป็นวิว ตารางหรือชุดค าสั่ง

เอสคิวแอลท่ีไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อเรียกใชข้อ้มูลท่ีเราตอ้งการในการศึกษาคร้ังน้ีฐานขอ้มูลตน้ทางใช้
ระบบจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีสามารถใช้โมดูลเทเบิลอินพุต (Table 
Input) ในการเรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตน้ทาง ตามรูป 5.1 
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รูป 5.1 แสดงโมดูลเทเบิลอินพุต (Table Input) 

 
5.2.2 การเปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูล 
กระบวนการแปลงข้อมูลเป็นการแปลงข้อมูลจากโครงสร้างเดิมในฐานขอ้มูลให้อยู่ใน

รูปแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีก าหนดไวใ้นคลงัขอ้มูล ดงันั้นในการแปลงขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลการ
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ของบริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดัตอ้งมีการเปล่ียนช่ือรายการ
ขอ้มูล เปล่ียนชนิดของขอ้มูลให้ตรงกบัรูปแบบของคลงัขอ้มูล รวมขอ้มูลประเภทเดียวกนัซ่ึงอยู่
กระจายกนัไป นอกจากนั้นแล้วยงัตอ้งมีการท าความสะอาดขอ้มูล เปล่ียนการใช้รหัสอา้งอิงให้
ตรงกนัโดยท าการปรับรหัสอา้งอิงท่ีใช้จากฐานขอ้มูลตน้ทางให้ตรงกบัคลงัขอ้มูล คดัแยกขอ้มูลท่ี
ไม่สมบูรณ์เพื่อจดัการใส่ค่าให้กบัขอ้มูล เป็นตน้ ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีสามารถใช้โมดูลโมดิฟายจา
วาสคริปแวลู (Modified Java Script Value) โดยจะใชเ้ขียนชุดค าสั่งในภาษาจาวาสคริป (Java 
Script) ในการท างาน ดงัแสดงในรูป 5.2 

 

 
รูป 5.2 แสดงโมดูลโมดิฟายจาวาสคริปแวลู (Modified Java Script Value) 

 
  5.2.3 การบนัทึกขอ้มูลลงในคลงัขอ้มูล 

ในกระบวนการโอนยา้ยข้อมูลเป็นขั้นตอนท่ีท าการโหลดข้อมูลเข้าไปจัดเก็บไว้ใน
คลงัขอ้มูล โปรแกรมสามารถโหลดขอ้มูลทั้งชุดลงในตารางขอ้มูลในคลงัขอ้มูล สามารถอพัเดต
ขอ้มูลในตารางขอ้มูลในคลงัขอ้มูล แลว้แต่กรณีท่ีตอ้งการใช ้ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีสามารถใชโ้มดูลเท
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เบิลเอาท์พุต (Table Output) ในการบนัทึกขอ้มูลลงในคลงัขอ้มูลตามรูป 5.3 หรือโมดูลอพัเดท 
(Update) ในการปรังปรุงขอ้มูลในคลงัขอ้มูล ตามรูป 5.4 

 

 
รูป 5.3 แสดงโมดูลเทเบิลเอาทพ์ุต (Table Output) 

 

 
รูป 5.4 แสดงโมดูลอพัเดท (Update) 

 
 5.2.4 การก าหนดตารางเวลาของการท างาน 
 หลงัจากไดส้ร้างชุดค าสั่งในการดึงขอ้มูล เปล่ียนแปลงรูปแบบและการบนัทึกขอ้มูลลงใน
คลงัขอ้มูลแลว้ จะสร้างจอ๊บ (Job) เพื่อก าหนดวา่จะใหท้ างานในชุดค าสั่งใดบา้ง ในช่วงเวลาใด  
 
5.3 ข้ันตอนการน าเข้าข้อมูล 
 ในขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูลจะเป็นการใชว้ิธีการในการดึงขอ้มูล เปล่ียนแปลงรูปแบบและ
บนัทึกขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลร่วมกนั ซ่ึงในโปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่ จะเรียกวา่การสร้าง 
ทรานฟอร์มเมชัน่ (Transformations) ซ่ึงสามารถแสดงการสร้างทรานฟอร์มเมชัน่ไดด้งัรูป 5.5 
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รูป 5.5 แสดงการสร้างทรานฟอร์มเมชัน่ 

  
โดยจะแบ่งทรานฟอร์มเมชั่นตามการสร้างตารางข้อเท็จจริงและการปรับปรุงข้อมูล

ขอ้เทจ็จริงไดด้งัน้ี 
 
 5.3.1 การน าเขา้ขอ้มูลของตารางขอ้เทจ็จริงการรับประกนั  

สร้างทรานฟอร์มเมชัน่โดยก าหนดใหใ้ชช่ื้อ ETL01 
 1) สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชั่น (Database Connection) เป็นการสร้างช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างฐานขอ้มูลและโปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะตอ้ง
สร้างดาตา้คอนเน็คชัน่ 2 ชุด เพื่อใหติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูลตน้ทาง และคลงัขอ้มูล 
 - สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ ส าหรับฐานขอ้มูลตน้ทางให้ช่ือว่า MySQLData_source ซ่ึง
แสดงตามรูป 5.6 
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รูป 5.6 แสดงดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ส าหรับฐานขอ้มูลตน้ทาง 

 
- สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ ส าหรับคลงัขอ้มูลให้ช่ือวา่ MySQLData_warehouse ซ่ึงแสดง

ตามรูป 5.7 
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รูป 5.7 แสดงดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ส าหรับคลงัขอ้มูล 

 
 2) สร้างโมดูลเทเบิลอินพุต เพื่อเรียกขอ้มูลจากขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ โดยให้ซ่ึงในโมดูลเทเบิลอินพุตสามารถก าหนดแหล่งขอ้มูลเป็นแบบตารางขอ้มูล (Table)  วิว
ขอ้มูล (View) หรือค าสั่งเอสคิวแอลได ้โดยในท่ีน้ีจะให้ช่ือวา่ get_data_policy ซ่ึงสามารถไดแ้สดง
ตามรูป 5.8 
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รูป 5.8 แสดงโมดูลเทเบิลอินพุตของ get_data_policy 

 
3) สร้างโมดูลเทเบิลเอาทพ์ุต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดึงขอ้มูลลงในคลงัขอ้มูล ซ่ึง 

ในท่ีน้ีจะใหช่ื้อวา่ Insert2fctvlnins ตามท่ีแสดงในรูป 5.9 
 

 
รูป 5.9 แสดงโมดูลเทเบิลเอาทพ์ุตของ Insert2fctvlnins 
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 4) สร้างการเช่ือมต่อการท างานซ่ึงในโปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่จะเรียกวา่ Hop 
โดยใชเ้มาส์ไปช้ีท่ีโมดูลตน้ทางในท่ีน้ี get_data_policy เป็นโมดูลตน้ทาง แลว้กดปุ่มชิฟ หลงัจาก
นั้นโปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่ จะแสดงหนา้ต่างเพื่อใหส้ร้างการเช่ือมต่อระหวา่งโมดูล
โดยใชเ้มาส์คลิกท่ีสัญลกัษณ์ลูกศรขวามือแลว้ลากไปยงัโมดูลปลายทาง ซ่ึงจะไดท้รานฟอร์เมชัน่ 
ETL01 ดงัรูป 5.10 
 

 
รูป 5.10 แสดงทรานฟอร์มเมชัน่ ETL01 

 
5.3.2 การน าปรับปรุงขอ้มูลของตารางขอ้เทจ็จริงการรับประกนั  
โดยการปรับปรุงน้ีจะเป็นการค านวณหาเบ้ียท่ีถือวา่เป็นรายได ้ณ เดือนท่ีประมวลผลตาม

หลกัการของการประกนัภยัโดยใช้วิธีการค านวณแบบค่าเฉล่ียรายเดือน (1/24) และจะให้ทราน
ฟอร์มเมชัน่น้ีช่ือวา่ ETL02 

1) สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ (Database Connection) ส าหรับการติดต่อส่ือสารระหวา่ง
โปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่กบัคลงัขอ้มูล โดยใชช่ื้อ MySQLdata_warehouse ซ่ึงสร้างได้
ตามวธีิการในขอ้ 5.3.1  

2) สร้างโมดูลเทเบิลอินพุต (Table Input) เพื่อดึงขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลในตาราง fctvlnins ซ่ึง
ผา่นกระบวนการท างานของ ETL01 แลว้ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลผล โดยก าหนดให้โมดูล
น้ีช่ือวา่ get_fctvlnins 

3) สร้างโมดูลโมดิฟายจาวาสคริปแวลู (Modified Java Script Value) เพื่อท าการค านวณหา
เบ้ียท่ีถือว่าเป็นรายได้แบบค่าเฉล่ียรายเดือน (1/24) ซ่ึงในโมดูลน้ีจะใช้ภาษาจาวาสคริปในการ
ท างานโดยก าหนดใหโ้มดูลน้ีช่ือวา่ Calculate_EarnPremium โดยก าหนดใหต้ามท่ีแสดงในรูป 5.11  
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รูป 5.11 แสดงโมดูล Calculate_EarnPremium 

 
 4) สร้างโมดูลอพัเดท (Update) เพื่อท าการปรับปรุงค่าของขอ้มูล EarnPremium ในตาราง 
fctvlnins ให้เป็นค่าเบ้ียท่ีถือว่าเป็นรายไดต้ามท่ีค านวณมาได ้ โดยให้โมดูลน้ีช่ือว่า Update ดงัท่ี
แสดงในรูป 5.12 
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รูป 5.12 แสดงโมดูล Update 

 
5) สร้างการเช่ือมต่อการท างาน (Hop) โดยเร่ิมจากโมดูล get_fctvlnins ไปท่ีโมดูล 

Calculate_EarnPremium และสร้างการเช่ือมต่อการท างานจาก Calculate_EarnPremium ไปท่ีโมดูล 
Update ดงัแสดงในรูป 5.13 

  

 
รูป 5.13 แสดงทรานฟอร์มเมชัน่ ETL02 
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5.3.3 การน าเขา้ขอ้มูลของตารางขอ้เทจ็จริงสินไหม 
สร้างทรานฟอร์มเมชัน่โดยก าหนดใหใ้ชช่ื้อ ETL03 
1) สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ (Database Connection) ส าหรับการติดต่อส่ือสารระหวา่ง

โปรแกรมเพ็นทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่กบัฐานขอ้มูลตนัทางและคลงัขอ้มูล โดยดาตา้คอนเน็คชัน่
ส าหรับติดต่อฐานขอ้มูลตน้ทางใช้ช่ือ MySQLdata_source และดาตา้คอนเน็คชั่นส าหรับติดต่อ
คลงัขอ้มูลใชช่ื้อ MySQLdata_warehouse ซ่ึงสร้างไดต้ามวธีิการในขอ้ 5.3.1  

2) สร้างโมดูลเทเบิลอินพุต (Table Input) เพื่อเรียกขอ้มูลจากขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ โดยให้
ซ่ึงในโมดูลเทเบิลอินพุตท์โดยใช้ค  าสั่งเอสคิวแอลได้ โดยในท่ีน้ีจะให้ช่ือว่า get_accident ซ่ึง
สามารถไดแ้สดงตามรูป 5.14 

 
รูป 5.14 แสดงโมดูล get_accident 

 
3) สร้างโมดูลเทเบิลเอาทพ์ุต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดึงขอ้มูลลงในคลงัขอ้มูล ซ่ึง 

ในท่ีน้ีจะใหช่ื้อวา่ Insert2fctvlnclm ตามท่ีแสดงในรูป 5.15 
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รูป 5.15 แสดงโมดูล Insert2fctvlnclm 

 
4) สร้างการเช่ือมต่อการท างาน (Hop) โดยเร่ิมจากโมดูล get_accident ไปท่ีโมดูล 

Insert2fctvlnclm ดงัแสดงในรูป 5.16 
 

 
รูป 5.16 แสดงทรานฟอร์มเมชัน่ ETL03 

 
5.3.4 การน าเขา้ขอ้มูลของตารางขอ้เทจ็จริงช่วงการขาย 
สร้างทรานฟอร์มเมชัน่โดยก าหนดใหใ้ชช่ื้อ ETL04 
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1) สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ (Database Connection) ส าหรับการติดต่อส่ือสารระหวา่ง
โปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่กบัคลงัขอ้มูล โดยใชช่ื้อ MySQLdata_warehouse ซ่ึงสร้างได้
ตามวธีิการในขอ้ 5.3.1  

2) สร้างโมดูลเทเบิลอินพุต (Table Input) เพื่อดึงขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลในตาราง fctvlnins ซ่ึง
ผา่นกระบวนการท างานของ ETL01 แลว้ โดยการใชค้  าสั่งเอสคิวแอลเพื่อจดักลุ่มของการขาย โดย
ก าหนดใหโ้มดูลน้ีช่ือวา่ GetSumSaleRang ดงัท่ีแสดงในรูป 5.17 
 

 
รูป 5.17 แสดงเทเบิลอินพุต GetSumSaleRang 

 
3) สร้างโมดูลเทเบิลเอาทพ์ุต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดึงขอ้มูลลงในคลงัขอ้มูล ซ่ึง 

ในท่ีน้ีจะใหช่ื้อวา่ Insert2fctsalerang ตามท่ีแสดงในรูป 5.18 
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รูป 5.18 แสดงเทเบิลเอาทพ์ุต Insert2fctsalerang 

 
4) สร้างการเช่ือมต่อการท างาน (Hop) โดยเร่ิมจากโมดูล GetSumSaleRang ไปท่ีโมดูล 

Insert2fctsalerang ดงัแสดงในรูป 5.19 
 

 
รูป 5.19 แสดงทรานฟอร์มเมชัน่ ETL04 
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5.3.5 การสร้างจอ๊ป (Job)  
ในกระบวนการอีทีแอลของการสร้างหรือปรับปรุงขอ้มูลของทรานฟอร์มเมชั่น ETL01 

ETL02 และ ETL04 นั้น ไม่สามารถท างานแยกกนัเป็นอิสระได ้ตอ้งท างานตามตามล าดบัโดยการ
เร่ิมตน้กระบวนการอีทีแอลนั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีทรานฟอร์มเมชัน่ ETL01 เพื่อสร้างขอ้มูลในตาราง
ขอ้เท็จจริง fctvlnins ก่อนจึงจะสามารถประมวลผลในทรานฟอร์มเมชัน่ ETL02 และ ETL04 ได้
เพราะทรานฟอร์มเมชัน่ ETL02 และ ETL04 จะตอ้งใชข้อ้มูลจากตารางขอ้เท็จจริง fctvlnins ในการ
ประมวลผล แต่กระบวนการอีทีแอลในการสร้างข้อมูลสินไหมของทรานฟอร์มเมชั่น ETL03 
สามารถแยกท างานได ้ดงันั้นเพื่อสั่งใหท้รานฟอร์มเมชัน่ท างานตามล าดบัท่ีจะท าให้ไดค้ลงัขอ้มูลท่ี
สมบูรณ์ จะตอ้งสร้างจอ๊ปโดยจะใหช่ื้อจอ๊ปวา่ JOB01 ซ่ึงแสดงในรูป 5.20 
 

 
รูป 5.20 แสดงจอ็ป JOB01 

 
5.4 ขั้นตอนในการสร้างรายงาน 
 เม่ือประมวลผลทรานฟอร์มเมชั่นแล้วจะได้ข้อมูลในคลังข้อมูล ดังนั้ นในการสร้าง
สารสนเทศเพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียกดูขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล จึงตอ้งมีการสร้างรายงาน โดยในการ
สร้างรายงานน้ีจะใช้โปรแกรมเพ็นทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายงาน 
ขั้นตอนในการสร้างรายงานมีดงัต่อไปน้ี 
 
 5.4.1 สร้างรายงานใหม่  

เม่ือเปิดโปรแกรมเพ็นทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์แลว้ให้ไปท่ีเมนู File แลว้เลือกท่ีเมนู New 
เพื่อสร้างรายงานใหม่ ตามรูป 5.21 หลงัจากนั้นจะไดร้ายงานใหม่ ตามรูป 5.22 
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รูป 5.21 สร้างรายงานใหม่ 

 

 
รูป 5.22 รายงานใหม่ 
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 5.4.2 สร้างดาตา้ซอร์ซ (Data Source) 
 หลงัจากไดร้ายงานใหม่จะตอ้งสร้างแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีจะน ามาแสดงในรายงานน้ีโดย
สร้างดาตา้ซอร์ซ ให้เปิดเมนู Data แลว้เลือกเมนู Add Datasource แลว้เปิดเมนู JDBC ตามรูป 5.23 
หลงัจากนั้นจะแสดงหนา้ต่าง Add Datasource ตามรูป 5.24 
 

 
รูป 5.23 การสร้างดาตา้ซอร์ซ 

 

 
รูป 5.24 การสร้าง JDBC Data Source 
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และในการสร้างดาตา้ซอร์ซจะมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
 1) สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ (Database Connection) เพื่อสร้างช่องทางส่ือสารระหวา่ง
โปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์กบัคลงัขอ้มูลโดยใหส้ร้างตามรูป 5.25 
 

 
รูป 5.25 สร้างดาตา้เบสคอนเน็คชัน่ 

 
 2) สร้างคิวรี (Query) เพื่อก าหนดขอ้มูลท่ีจะน ามาแสดงในรายงานโดยจะใชชุ้ดค าสั่งเอสคิว
แอล ซ่ึงจะตอ้งเขียนชุดค าสั่งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการแสดงรายงาน เช่นการเรียงล าดบั
ขอ้มูลหรือการจดักลุ่มขอ้มูล ดงัตวัอยา่งในรูป 5.26 
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รูป 5.26 สร้างคิวรี (Query) 

 
 5.4.3 สร้างขอ้มูลบนรายงาน 
 ในการสร้างขอ้มูลบนรายงานสามารถใชว้ิธีลากขอ้มูลจากคิวรีแลว้น าไปวางบนรายงานได ้
ซ่ึงไดแ้สดงตวัอยา่งการสร้างขอ้มูล LossRatio บนรายงานตามรูป 5.27 
 

 
รูป 5.27 สร้างขอ้มูลบนรายงาน 
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 5.4.4 สร้างกราฟ (Chart) ในรายงาน 
 โปรแกรมเพ็นทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์สามารถสร้างกราฟ โดยกราฟน้ีสามารถก าหนด
รูปแบบของกราฟ และจะมีการแสดงผลตามขอ้มูลคิวรีท่ีไดส้ร้างมาจากดาตา้ซอร์ซตามขอ้ 5.4.2 ดงั
แสดงในรูป 5.28 
 

 
รูป 5.28 แสดงการก าหนดค่าของกราฟ 

 
 5.4.5 สร้างฟังกช์ัน่ (Function) 
 ในรายงานจ าเป็นตอ้งมีการแสดงผลรวม หรือการค านวณใดๆ ซ่ึงสามารถสร้างฟังก์ชัน่ได ้
ในโปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์ สามารถสร้างฟังก์ชัน่ไดห้ลากหลายแบบตามรูป 5.29 แต่
ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งฟังก์ชัน่ค  านวณผลรวม และฟังก์ชัน่ในการค านวณแบบเปิด ตามรูป 5.30 และ
รูป 5.31 ตามล าดบั 
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รูป 5.29 แสดงรายการฟังกช์ัน่ 
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รูป 5.30 แสดงฟังกช์ัน่ค  านวณผลรวม 

 

 
รูป 5.31 แสดงฟังกช์ัน่ค  านวณแบบเปิด 
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 5.4.6 พารามิเตอร์ (Parameter) 
 ในรายงานบางรายงานจ าเป็นตอ้งมีเง่ือนไขในการเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาแสดงในรายงาน
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งสร้างพารามิเตอร์เพื่อสามารถให้ผูใ้ช้ระบุเง่ือนไขในการแสดงรายงานโดยจะ   
มี 2 ขั้นตอนในการสร้างพารามิเตอร์และการน าพารามิเตอร์ไปใชใ้นคิวรี 
 1) สร้างพารามิเตอร์ โดยไปมีเมนู Data แลว้เลือกท่ี Add Parameter แลว้โปรแกรมเพน็ทา
โฮรีพอร์ทดีไซเนอร์ จะแสดงหน้าต่างในการก าหนดพารามิเตอร์ และสามารถก าหนดรูปแบบของ
พารามิเตอร์ ตามรูป 5.32  
 

 
รูป 5.32 แสดงการสร้างพารามิเตอร์ 

 
 2) การใชพ้ารามิเตอร์ในคิวรี 
 การแสดงรายงานของโปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์จะแสดงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากคิวรี
ดงันั้นจึงตอ้งมีการน าพารามิเตอร์ท่ีสร้างไดไ้ปใชใ้นคิวรีเพื่อระบุเง่ือนไขของการดึงขอ้มูลเพื่อแสดง
ในรายงานซ่ึงรูปแบบการใชคื้อ “${ช่ือพารามิเตอร์}” ตามรูป 5.33 
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รูป 5.33 การใชพ้ารามิเตอร์ในคิวรี 

 
 5.4.7 การเปล่ียนค่ารายละเอียดช่ือรายงาน (Report Title) 
 ในการน ารายงานไปใช้ในโปรแกรมเพ็นทาโฮบีไอเซฟเวอร์ซีอี ถ้าเราไม่ก าหนดค่าให้
รายละเอียดช่ือรายงานโปรแกรมเพน็ทาโฮบีไอเซฟเวอร์ซีอี จะใชช่ื้อแฟ้มรายงานเป็นช่ือรายงานซ่ึง
จะเป็นภาษาองักฤษซ่ึงจะไม่สามารถส่ือสารกบัผูใ้ช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงควรระบุช่ือ
รายงานท่ีเป็นภาษาไทยไวใ้นค่ารายละเอียดช่ือรายงาน (Report Title) โดยสามารถเขา้ไปก าหนดได้
ท่ีเมนู File แลว้ไปท่ี Report Properties จากนั้นโปรแกรมเพ็นทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์จะแสดง
หนา้ต่างเพื่อใหร้ะบุค่ารายละเอียดช่ือรายงานในช่อง Title ดงัแสดงในรูป 5.34 
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รูป 5.34 แสดงการก าหนดค่ารายละเอียดช่ือรายงาน (Report Title) 

 
 5.4.8 การแสดงตวัอยา่งรายงานในโปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์ 
 จากท่ีสร้างรายงานเสร็จแลว้ สามารถดูตวัอยา่งการแสดงผลจากโปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ท
ดีไซเนอร์ ก่อนท่ีจะน าไปใชง้านในโปรแกรมเพน็ทาโฮบีไอเซฟเวอร์ซีอี โดยไปท่ีเมนู File แลว้ไป
ท่ี Preview แลว้เลือก Print Preview โปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์จะแสดงภาพตวัอยา่งของ
รายงานท่ีไดส้ร้าง ดงัตวัอยา่งในรูป 5.35 
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รูป 5.35 แสดงภาพตวัอยา่งรายงานจากโปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์ 

 
 


