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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ ผูศึ้กษาได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประกอบการพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจดัการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.1 การด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั  
 2.2 ธุรกิจอจัฉริยะ (Business intelligence : BI ) 
 2.3 คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 
 2.4 การวเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 การด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ ากดั 

 2.1.1 วตัถุประสงค์ 
  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการร่วมกนัด าเนินธุรกิจในขอ้ต่อไปน้ี 
  1)  ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพยโ์ดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 
  2) ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิกหรือครอบครัว
และสหกรณ์อ่ืน 
  3) จดัหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
  4) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน 
  5) ร่วมมือกบัส่วนราชการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
สหกรณ์อ่ืนเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  6) ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
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  7) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการตลอดจน
หน่วยงานต่างประเทศ 
  8) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยแ์ละประเภทประจ า หรือประเภทอ่ืนจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อ่ืน 
  9) ใหกู้ ้ใหสิ้นเช่ือ ใหย้มื ใหเ้ช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซ่ึงทรัพยสิ์น
แก่สมาชิก 
  10) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
  11) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  12) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  13) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือรัฐวสิาหกิจ 
  14) ฝากเงิน หรือซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สหกรณ์ 
  15) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  16) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความ
เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  17) ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
  18) กระท าการต่าง ตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ีรวมถึงจดัให้ไดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย ์สิทธิครอบครอง กู ้
ยมื เช่า เช่าซ้ือ รับโอนสิทธ์ิ การเช่าหรือสิทธิ การเช่าซ้ือ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายดว้ยวิธีอ่ืน
ใดซ่ึงทรัพยสิ์น 

 2.1.2 ทุนด าเนินงาน  

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ  ากัด มีทุนด าเนินงานประกอบด้วย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) เงินค่าหุน้ 
2) เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณ์อ่ืน 
3) ทุนส ารองและทุนสะสมอ่ืนๆ 
4)  เงินกูย้มื หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและหรือตราสารการเงิน 
5) เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหโ้ดยไม่มีภาระผกูพนั  
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2.1.3 การด าเนินงาน 

  การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั ผูศึ้กษาขอกล่าวถึง
ใน 2 ดา้นหลกั ๆ คือ 
  1) ดา้นการส่งเสริมการออมทรัพย ์
   สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั มีการส่งเสริมให้สมาชิกออม
ทรัพยโ์ดยแบ่งเป็น 2 วธีิ คือ  
   (1) การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพยโ์ดยการถือหุน้ 
    สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกส่งช าระค่าหุ้นเป็นประจ าทุกเดือนโดยการหัก
เงินค่าหุน้ตามอตัราเงินเดือนโดยหกั ณ ท่ีจ่ายเงินเดือน หรือหกัจากบญัชีเงินฝากในกรณีสมาชิกท่ีไม่มี
เงินไดร้ายเดือน และให้ผลตอบแทนสมาชิกในรูปเงินปันผลโดยในปี 2556 สหกรณ์จ่ายเงินปันผลใน
อตัราร้อยละ 5.75 บาท เงินปันผลท่ีไดรั้บน้ีไม่ตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่รัฐและเม่ือสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
ก็สามารถถอนค่าหุน้คืนได ้
   (2) การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพยโ์ดยการรับฝากเงิน 
    สหกรณ์ มีบ ริการด้าน เ งินฝากทั้ งประ เภทเ งินฝากออมทรัพย์ ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์และออมทรัพยพ์ิเศษซ่ึงสหกรณ์ได้รับการยกเวน้การเรียกเก็บภาษี
ดอกเบ้ียเงินฝาก ปัจจุบนัสหกรณ์ใหด้อกเบ้ียเงินฝากร้อยละ1.40 – 3.35 และ เงินฝากประจ าซ่ึงตอ้งเสีย
ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากร้อยละ 15  ซ่ึงประกอบดว้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด และเงินฝากสะสมทรัพย(์ยกเวน้ภาษีเม่ือฝากครบ 2 ปี ยอดเงินไม่เกิน 600,000 
บาท) โดยให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียในอตัราสูงกว่าธนาคารพาณิชย ์โดยในปัจจุบนัสหกรณ์ให้
ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทน้ีร้อยละ 2.50 – 4.85  
   ทั้งน้ีสหกรณ์จะน าเงินทุนท่ีไดจ้ากการออมหุ้นและจากการออมโดยรับฝากเงิน
จากสมาชิกและน ามาบริหารโดยน าเงินทุนมาปล่อยสินเช่ือให้แก่สมาชิกและหากมีเงินเหลือจะให้
สินเช่ือแก่สหกรณ์อ่ืนเพื่อเป็นการช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ หรือน าไปลงทุนอ่ืนตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 
  2) ดา้นการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
   สหกรณ์จะน าเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้สมาชิกท่ีมีความ
จ าเป็นหรือเดือดร้อนกูย้ืม โดยคิดดอกเบ้ียต ่ากว่าธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ตามระเบียบวา่ดว้ย
เงินกูข้องสหกรณ์ มีการใหเ้งินกู ้3 ประเภท คือ 
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   (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
    ในกรณีท่ีสมาชิกมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่าง
กะทนัหนัสมาชิก สอ.มช. สามารถกูเ้งินประเภทน้ีจากสหกรณ์ได ้2 เท่าของเงินเดือนและช าระคืนไม่
เกิน 12 งวดรายเดือน เงินกูป้ระเภทน้ีไม่ ตอ้งมีหลกัประกนั 
   (2)  เงินกูส้ามญั 
    เป็นการให้กู้ส าหรับใช้จ่ายเพื่อการจ าเป็นส าหรับครอบครัวของสมาชิก
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการ เงินต่าง ๆ ในอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกว่า
ธนาคารกรณีกูโ้ดยใชบุ้คคลค ้าประกนัสมาชิก สอ.มช. สามารถกูเ้งินประเภท น้ีได ้50 เท่าของเงินได้
รายเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท ก าหนดส่งช าระคืนไม่เกิน 360 งวดรายเดือนและไม่เกินอายุ
ราชการหรือพนกังาน และตอ้งมีสมาชิกดว้ยกนัค ้าประกนัในวงเงินกูไ้ม่เกิน 600,000.00 บาท ให้มีผูค้  ้า
ประกนัอย่างน้อย 1 คน วงเงินกูเ้กินกว่า 600,000.00 บาท ไม่เกิน 1,200,000.00 บาท ตอ้งใช้ผูค้  ้ า
ประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน วงเงินกูเ้กินกวา่ 1,200,000.00 บาท  ข้ึนไปตอ้งใชผู้ค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน 
ในกรณีกูโ้ดยให้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค ้าประกนัสมาชิกสามารถกูไ้ดร้้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
และหรือเงินฝากของสมาชิกโดยสามารถก าหนดส่งช าระคืนไม่เกิน 360 งวดรายเดือนไม่จ  ากดัอายุ ใน
กรณีใชอ้สังหาริมทรัพยค์  ้าประกนัสมาชิกสามารถกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลกัทรัพย์
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดส่งช าระคืนไม่เกิน 360 งวดรายเดือนและอายไุม่เกิน 75 ปี 
   (3) เงินกูพ้ิเศษ 
    เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกมีความมัน่คงและ เพื่อก่อใหเ้กิดความมัน่คงในฐานะ 
สหกรณ์มีการให้เงินกูพ้ิเศษเพื่อให้สมาชิกกู้ไปเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เช่นการปลูกสร้างบา้น ซ้ือ
ท่ีดิน ซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน  ซ้ือหอ้งชุดเพื่ออยูอ่าศยั โดยเงินกูป้ระเภทน้ีสามารถกูไ้ม่เกิน 9,000,000 บาท
และไม่เกินราคาบา้นและท่ีดินท่ีจะซ้ือหรือปลูกสร้าง ก าหนดส่งช าระคืน 360 เดือนและไม่เกินอายุ 75 
ปีโดยมีอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั รวมถึงการให้เงินกูพ้ิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคง โดยก าหนดวงเงินกู้สูงสุดท่ี 4,000,000 บาท ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับราคา
อสังหาริมทรัพยท่ี์น ามาเป็นหลกัจ านองค ้าประกนั โดยก าหนดช าระคืน 360 เดือนและไม่เกินอายุ 75 
ปี เช่นกนั 

 2.1.4. การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั 

  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั มีการด าเนินการโดยสมาชิกจะเลือกตั้ง
ตวัแทนจากท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ขา้มาบริหารงานในสหกรณ์เรียกวา่ “ คณะกรรมการด าเนินการ” จ  านวน
ทั้งส้ิน 15 คน โดยมีคณะกรรมการกลุ่มยอ่ยและมีการด าเนินการบริหารกิจการสหกรณ์โดยจะมีการ
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ประชุม อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อก าหนดนโยบายในการท างาน แลว้จึงมอบให้ “ฝ่ายจดัการ” รับ
ไปปฏิบติังานต่อไป โดยมีโครงสร้างการด าเนินการดงัภาพท่ี 2.1 ต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั 

2.2 ธุรกจิอจัฉริยะ (Business intelligence : BI ) 

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554 ,น.434) กล่าวว่า ระบบธุรกิจอจัฉริยะ หรือ ระบบ BI คือ
กระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผูใ้ชส้ามารถน ามาเพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัทางธุรกิจ ดว้ยการ
วเิคราะห์เจาะลึกขอ้มูลท่ีมีอยู ่ไดอ้ยา่งชาญฉลาดเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจและการคน้พบโอกาส
ใหม่ ๆ ท่ีซ่อนเร้นแฝงอยูใ่นตวัขอ้มูล โดยเคร่ืองมือของระบบมีความสามารถในการขุดคุย้ เจาะลึก ใน
รายละเอียดขอ้มูลท่ีระบบสารสนเทศพื้นฐานทัว่ไปยากจะเขา้ถึงได ้ระบบธุรกิจอจัฉริยะประกอบดว้ย
กลุ่มเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์งานกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลเพื่อคน้หารูปแบบและความรู้สึกท่ี
ลึกซ้ึง ช่วยใหผู้บ้ริหารและพนกังานสามารถน าไปตดัสินใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
องคก์ร 
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 ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business intelligence ) เป็นการน าเอาขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีองค์กรมีอยู่อย่างมากมายมาใช้จดัท ารายงานท่ีเหมาะสมกบัมุมมองในการวิเคราะห์เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจในดา้นการช่วยการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและแม่นย  าตรงความตอ้งการผูใ้ชง้านโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ ระบบธุรกิจอจัฉริยะประกอบดว้ยระบบขอ้มูล
และโปรแกรมต่างๆ ดา้นการวิเคราะห์หลายระบบ  โดยกระบวนการจดัท า Business intelligence 
ประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 2.2.1 การก าหนดแหล่งข้อมูลเพือ่น าเข้าสู่คลงัข้อมูล  

  การก าหนดแหล่งข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่คลังข้อมูล มีข้อมูลท่ีน าเข้าจาก 2 แหล่งคือ
แหล่งขอ้มูลภายในองคก์ร (Internal Data Source) ไดแ้ก่ขอ้มูลด าเนินการจากแผนกต่าง ๆ ขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลขององคก์ร และแหล่งขอ้มูลภายนอกองคก์ร (External 
Data Source) เช่นขอ้มูลสถิติต่าง ๆ หรือขอ้มูลจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือกระทบกบัการด าเนินการขององคก์รเป็นตน้ โดยขอ้มูลท่ีจะน าเขา้คลงัขอ้มูลอาจมา
จากฐานขอ้มูลหลายแห่ง หลายรูปแบบ  ซ่ึงการก าหนดแหล่งขอ้มูลมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะ
เป็นตวัก าหนดข้อมูลท่ีดีมีคุณภาพข้ึนอยู่กับการเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีดีและสอดคล้องกับผลลัพธ์ท่ี
ตอ้งการ  

 2.2.2 การออกแบบคลงัข้อมูล (Data Warehouse Design)  

  การออกแบบคลงัขอ้มูล (Data Warehouse Design) มีอยู ่3 แบบ คือ  
   1) การออกแบบคลงัขอ้มูลแบบโครงสร้างรูปดาว(Star Schema) จะมีลกัษณะ
คือมี fact table ท่ีประกอบดว้ยค่าความจริง ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ทางธุรกิจท่ีเราสนใจอยูต่รงกลาง
ลอ้มรอบดว้ยหลาย  dimension table ท่ีเก็บรายละเอียดของ fact Table นั้น  
   2) การออกแบบคลงัขอ้มูลแบบโครงสร้างรูปเกล็ดหิมะ(Snowflake Schema) 
จะเป็นการพฒันาการปรับปรุงมาจากแบบข้อมูลโครงสร้างรูปดาวโดยเพิ่มการท านอร์มลัไลซ์กับ
ขอ้มูลในแต่ละ dimensions  table ท่ีเป็นส่วนประกอบของ Star Schema ท  านอร์มลัไลซ์กบัท าให้เกิด
การแตกตารางนั้นเพิ่มข้ึนมาเพิ่มเติม จะได ้Snowflake Schema ท่ีมี fact table อยู่ตรงกลางรายลอ้ม 
ดว้ย dimensions  table ท่ีท านอร์มลัไลซ์แลว้  
   3) การออกแบบคลงัขอ้มูลแบบโครงสร้างรูปดาวหลายดวง (Multi - Star 
Schema) หรือ Galaxy  Schema ซ่ึงประกอบดว้ยตาราง Fact หลาย ๆ ตาราง และมีการใช้ ตาราง  
Dimensions ร่วมกนัภาพท่ีมองเห็นจะเป็นเหมือนภาพดาวหลายดวง 
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  ส่วนการเลือกการออกแบบแบบใดแลว้แต่วา่รูปแบบใดจะเหมาะสมซ่ึงระบบ Business 
intelligence ส่วนใหญ่จะนิยมใชค้ลงัขอ้มูลแบบ Star Schema เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

 2.2.3 การเลอืกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลเพือ่น าเข้าสู่คลงัข้อมูล 

  เป็นกระบวนการเลือกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่คลังข้อมูลท่ีได้ท าการ
ออกแบบไวโ้ดยใชก้ระบวนการ ETL ซ่ึงยอ่มาจาก Extract Transfrom และ Load ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูล และกระบวนการ 3 ขั้นตอนน้ี โดยการท างานโดยเร่ิมจาก
การคน้คืน(Retriveing/Extracting) และเปล่ียนแปลงเปล่ียนรูป (Transfromation) ขอ้มูลจากระบบการ
ท างาน (Operation System) หรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งการเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดถ่้ายโอน (Load ) เขา้สู่
คลงัขอ้มูล ETL เป็นขั้นตอนส าคญัมากในการสร้างคลงัขอ้มูลและเป็นขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดใน
การสร้างคลงัขอ้มูลหากสามารถออกแบบฟังก์ชนัการท างาน ETL ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้
การท างานของคลงัขอ้มูลมีประสิทธิภาพดว้ย 

  การท างานของ ETL โดยพื้นฐานแลว้ มีวิธีการดงัน้ีคือ ท าการดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 
แลว้น าไปเก็บไวท่ี้ staging area ซ่ึงการใช ้staging area คือการใชฐ้านขอ้มูลหรือไฟล์ในการเก็บขอ้มูล 
โดยการน าขอ้มูลเขา้สู่ staging area จะเป็นการเขียนขอ้มูลลงสู่ฐานขอ้มูลหรือไฟล์เท่านั้น จากนั้นท า
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่น staging area และโหลดขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 การดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโหลดขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลโดยใช ้staging area จาก Data 
Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมลู) (น.2) โดย โกเมศ อมัพวนั  

staging area  Operation systems  
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  และมีอีกวิธีหน่ึงในการท างานคือการดึงข้อมูลและท าการเปล่ียนแปลงข้อมูลใน
หน่วยความจ าหลกั จากนั้นท าการโหลดขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล ดงัภาพท่ี 2.3  

ภาพท่ี 2.3 การดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโหลดขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลโดยใชห้น่วยความจ าจาก Data 
Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมลู) (น.2) โดย โกเมศ อมัพวนั  

  ซ่ึงในการท าในหน่วยความจ าหลกัจะท างานไดร้วดเร็วกวา่การท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ใน staging area ดงันั้นในการเลือกใชค้วรค านึงถึงปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งท าการสกดัดว้ย 

 2.2.4 การจัดท าข้อมูลทีจั่ดเกบ็ในคลงัข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Multidimensional Model  

  การจดัท าขอ้มูลท่ีจดัเก็บในคลงัขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบ Multidimensional Model หรือ 
cube ซ่ึงเป็นรูปแบบการท าให้ขอ้มูลเกิดมิติข้ึนในหลาย ๆ ดา้น ก่อนจะน าไปสร้างเป็นรายงานใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ Query ขอ้มูล เช่น Query Analysis , Reporting 
,Management Cockpit เป็นตน้  

  โดยในแต่ละองค์กรอาจมีการใช้เคร่ืองมือในรูปแบบต่าง ๆ กัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากแต่ละ
องค์กรมีข้อมูลทางธุรกิจแตกต่างกันรวมถึงลักษณะการจดัเก็บข้อมูล ปริมาณข้อมูล รวมไปถึง
เคร่ืองมือเหล่าน้ีต่างมีค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายในการใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ก็ต้องอาศยัสถานะทางการเงินขององค์กรรวมถึงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารว่ามีความพร้อมท่ีจะจ่าย
เท่าไหร่เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศในการช่วยตดัสินใจในองคก์ร  

2.3 คลงัข้อมูล (Data Warehouse) 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554,น.437)ได้นิยามความหมายของคลงัขอ้มูล ไวว้่า คลงัขอ้มูล คือ
แหล่งจดัเก็บขอ้มูลองคก์รท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใชส้ าหรับการวิเคราะห์ตดัสินใจ โดยสนบัสนุน
การน าขอ้มูลทั้งจากภายในและแหล่งภายนอกมาประมวลผลร่วมกนัได ้เน่ืองจากสภาวการณ์แข่งขนั
ของธุรกิจท่ีเขม้ขน้และแข่งขนัสูง จึงตอ้งมีการรวบรวมฐานขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งเขา้ด้วยกนัซ่ึง
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ขอ้มูลท่ีน ามาประมวลจะเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัหรือเป็นขอ้มูลในอดีตท่ีมีการจดัเก็บไวห้ลายช่วงเวลา 
เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวแต่อาจปรับเพื่อความเหมาะสมก่อนท่ีจะน าไปเก็บไวใ้นคลงั และท่ี
ส าคญัตอ้งมีการผ่านกระบวนการสกดั การท าความสะอาดขอ้มูล การคดัเลือกจดัเก็บเฉพาะขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น กระบวนการจดัการขอ้มูลในคลงัก็เพื่อให้เหมาะแก่การเรียกใช้และ
วิเคราะห์ตามหัวเร่ือง (Subject) ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการและสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได้หลายมิติ หลาย
มุมมอง ท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.3.1 วตัถุประสงค์ของการสร้างคลงัข้อมูล 

  โดยในการสร้างคลงัขอ้มูลนั้นวตัถุประสงค์ของการสร้างคลงัขอ้มูลคือเพื่อน าขอ้มูล
สารสนเทศท่ีใช้ส าหรับผูบ้ริหารท่ีเป็นขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ออกจากฐานขอ้มูลท่ีใช้
ส าหรับงานประจ าวนั (Operational Database) และน ามาเก็บอยู่ในรูปแบบ Relational Database 
Management Systems (RDBMS) ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงและท าใหก้ารเรียกใชข้อ้มูลท าไดอ้ยา่งยืดหยุน่ 
จากเคร่ืองมือท่ีมีอยูท่ ัว่ไป โดยลด off-loading  ลงและเพิ่มกลไกช่วยการตัดสินใจ ปรับปรุงเวลาท่ี
ตอบสนอง(response time) รวดเร็วยิ่งข้ึนอย่างมาก และผูบ้ริหารสามารถเรียกขอ้มูลรายละเอียดท่ี
จ าเป็นท่ีถูกเก็บมาก่อนหนา้น้ี(historical data) มาช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2.3.2 ประโยชน์ของคลงัข้อมูล 

  โดยทัว่ไปแล้วข้อมูล Operational Database จะเก็บข้อมูลในรูปแบบ Transaction 
Systems เม่ือมีความตอ้งการน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใช้ช่วยในการตดัสินใจก็จะประสบกบัปัญหาต่างๆ 
เช่น การเรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท าให้ใช้เวลามาก ขอ้มูลเก็บแบบเป็นตาราง และการ
น าเสนอเป็นรูปแบบท่ีตายตวัไม่สามารถเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ท าให้ไม่ตอบสนอง
ต่อการตดัสินใจในระยะเวลาอนัสั้ นและขอ้มูลมีความสัมพนัธ์แบบซับซ้อนสูงรวมถึงขอ้มูลมีการ
รวมตวัจากตารางหลายๆตารางมารวมกนั และมกัเป็นขอ้มูลปัจจุบนั มีขอ้มูลยอ้นหลงัน้อยขอ้มูลถูก
จดัเก็บกระจดักระจายหลายท่ีท าให้ยากต่อการเรียกใช้และเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล จึงท าให้
คลงัขอ้มูลถูกออกแบบให้มีการตอบสนองงานในรูปแบบการตดัสินใจโดยแยกฐานขอ้มูลออกจาก 
Operational Database และเก็บขอ้มูลในรูปของขอ้มูลท่ีพร้อมส าหรับการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์
นั้นตอ้งท าไดห้ลากหลายมิติ ขอ้มูลจะตอ้งมีความถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ ส าหรับการน าไปช่วยในการ
ตดัสินใจรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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 2.3.3 คุณลกัษณะเฉพาะของคลงัข้อมูล  

  คุณสมบติัส าคญัของคลงัขอ้มูล ประกอบดว้ย 
   1)  Subject oriented หรือ การแบ่งโครงสร้างตามเน้ือหา หมายถึง คลงัขอ้มูล
ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเนน้ไปในแต่ละเน้ือหาท่ีสนใจ ไม่ไดเ้น้นไปท่ีการท างานหรือกระบวนการแต่
ละอย่างโดยเฉพาะเหมือนอยา่งฐานขอ้มูลปฏิบติัการในส่วนของรายละเอียดขอ้มูลท่ีจดัเก็บในระบบ
ทั้งสองแบบก็จะแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการใชง้านดว้ยเช่นกนั คลงัขอ้มูลจะไม่จ  ากดัเก็บขอ้มูลท่ี
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลเพื่อ สนบัสนุนการตดัสินใจ ในขณะท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเก็บไวใ้น
ฐานขอ้มูลปฏิบติัการหากมี ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน 
   2)  Integration หรือ การรวมเป็นหน่ึง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั
ท่ีสุดของคลงัขอ้มูล คือการรวบรวมขอ้มูลจากหลายฐานขอ้มูลปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนั การจดัเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบแตกต่างกนั และน ามาสร้างเป็นฐานขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นหน่ึงเดียว  
   3)  Time variancy หรือ ความสัมพนัธ์กบัเวลา หมายถึงขอ้มูลในคลงัขอ้มูล 
จะตอ้งจดัเก็บโดยก าหนดช่วงเวลาเอาไวโ้ดยจะสัมพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจนั้น เพราะ
ในการตดัสินดา้นการบริหารจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล เปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาแต่ละจุดของขอ้มูลจะ
เก่ียวขอ้งกบัจุดของเวลาและขอ้มูลแต่ละจุดสามารถเปรียบเทียบกนัไดต้ามแกนของเวลา 
   4)  Nonvolatile หรือความเสถียรของขอ้มูล หมายถึงขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจะไม่
เปล่ียนแปลงบ่อย ไม่วา่จะเป็นการเพิ่มเติมขอ้มูลใหม่ หรือการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลเดิมท่ีบรรจุอยูแ่ลว้ 
ผูใ้ชท้  าไดเ้พียงการเขา้ถึงขอ้มูลเท่านั้น  

 2.3.4 รูปแบบข้อมูลของคลงัข้อมูลของ Data Warehouse  

  โมเดลขอ้มูลของคลงัขอ้มูลของ Data Warehouse ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัรูปลูกบาศก์ท่ีมี
มุมมองหลากหลายแต่ละมุมมองท าให้เกิดการคิวรีขอ้มูลจาก Data Warehouse ไดห้ลากหลายแบบ
คิวบ์ (Cube) ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ Dimention และ Measure การผสมผสานของ 
Dimention ต่างๆ ของคิวบ ์(Cube) เช่น โครงสร้างแบบ Star Schema และ โครงสร้างแบบ Snowflake 
Schema ฯลฯ 

2.4 การวเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 

การวเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Analytic Processing: OLAP) เป็นเทคโนโลยีท่ี
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีช่วยดึงขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลในหลากหลายมุมมองในหลากหลายมิติ โดย
การวิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับผูใ้ช้ท่ีเป็นผูบ้ริหารขององค์กรหรือผูท่ี้มี
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หนา้ท่ีตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการบริหารองคก์ร โดยสรุปประโยชน์ของ 
OLAP ไดด้งัน้ีคือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถท าการสั่ง
ประมวลผลขอ้มูลโดยไม่ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากฝ่ายไอที สามารถประมวลผลขอ้มูลท่ีผูบ้ริหาร
ตอ้งการโดยลดการใชแ้บนด์วิดท์ของเครืองข่ายน้อยลง โดยโครงสร้างของการวิเคราะห์ประมวลผล
แบบออนไลน ์มีหลายรูปแบบดงัน้ี 

2.4.1 ROLAP (Relational Online Analytical Processing) เป็นระบบ OLAP ท่ีสร้างข้ึนโดยใช ้
Relation Database สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
และใชค้  าสั่ง SQL ในการค านวณค่าต่าง ๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

2.4.2 MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing) เป็นระบบ OLAP ท่ีสร้าง
ข้ึนโดยใช ้ Multidimensional  Database ซ่ึงมีโครงสร้างการเก็บขอ้มูลในรูปแบบอะเรยห์ลายมิติซ่ึง
จดัเก็บ การค านวณค่าตวัเลขต่าง ๆ ท่ีค  านวณไวล่้วงหนา้ เพื่อเก็บรวบรวมไวใ้นลูกบาศกว์เิคราะห์ 

2.4.3  HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing) เป็นระบบ OLAP ท่ีน าขอ้ดีของระบบ 
ROLAP  และ MOLAP  มารวมกนั 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 พลากร บุญไทย (2552) ไดค้น้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวิเคราะห์ยอดขายของบริษทัสยามโกล 
บอลเฮ้าส์ จ  ากัด (มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม โดยใช้หลักการบิซิเนสอินเทลลิเจนท์” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบวิเคราะห์ยอดขายโดยใช้หลกัการของบิซิเนสอินเทลลิเจนท์  ขอ้มูลท่ี
น ามาสร้างระบบคือ ขอ้มูลระบบการขายซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลผูจ้  าหน่าย ขอ้มูลสินคา้ 
และขอ้มูลการขาย ซ่ึงถูกจดัการบนระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดวสเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน่ 2003 
โดยใชโ้ปรแกรม SQL Server 2005 ในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล และใชโ้ปรแกรม SQL Server 
Business Intelligence Development Studio ในส่วนของ Integration Service ในการดึงขอ้มูล (Extract) 
เปล่ียนรูปแบบ (Transform) บนัทึกลงคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) หลงัจากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดม้า
สร้างความสัมพนัธ์ใน Analysis Services ซ่ึงผลท่ีไดคื้อลูกบาศก์ (Cubes) ท่ีสามารถเรียกดูขอ้มูลได้
หลายดา้นโดยมีตวัวดัเชิงปริมาณคือจ านวนท่ีขาย และยอดขาย ส่วนมิติของขอ้มูลจะมีอยู่ 6 ดา้นคือ       
(1) มิติดา้นลูกคา้ (2) มิติดา้นผูจ้  าหน่าย (3) มิติดา้นช่วงเวลา (4) มิติดา้นสินคา้ (5) มิติดา้นพนกังาน (6) 
มิติดา้นพื้นท่ีการขาย โดยมีการน าเสนอรายงานดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกซ์เซล 2007 และผา่น
ทางเวบ็ไซต ์ซ่ึงผลการประเมินผูใ้ชจ้  านวน 10  คน อยูใ่นระดบัดี ผูใ้ชง้านพึงพอใจกบัระบบท่ีช่วยเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลท่ีรวดเร็วและสามารถน าเสนอในรูปแบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

 พิมพกา เช่ือมสกุล (2555) ไดค้น้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบคลงัขอ้มูลงานดา้นการ
รักษาผูบ้าดเจ็บของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
คลงัขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจบ็ของศูนยอุ์บติัเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ท่ีสามารถ
สร้างสารสนเทศแบบหลายมิติท่ีตอบสนองการประมวลผลในรูปแบบท่ีใชเ้ป็นประจ าและรูปแบบท่ี
ไม่ไดก้  าหนดไวล่้วงหนา้อยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที และง่ายต่อการใชง้าน  ซ่ึงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท์
เอสคิวแอลเซิฟเวอร์ 2008 เป็นระบบคลงัขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อินทิเกร
ชนัเซอร์วิสเป็นเคร่ืองมือส าหรับกระบวนการอีทีแอล   ขอ้มูลงานดา้นการรักษาผูบ้าดเจ็บ  27 กลุ่ม
ขอ้มูล ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉยัผูบ้าดจ็บท่ี ER กลุ่มขอ้มูลส่วนตวัผูบ้าดเจ็บ 
กลุ่มขอ้มูลความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ี ER กลุ่มขอ้มูลวนัท่ีเขา้รับการรักษา  กลุ่มขอ้มูลเวรการ
ให้บริการ เป็นตน้ และสร้างลูกบาศก์วิเคราะห์ประมวลผลออนไลน์โดยใชไ้มโครซอฟท์เอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์อนาไลซิสเซอร์วิส โดยน าขอ้มูลจากคลังข้อมูลมาสร้างความสัมพนัธ์ให้อยู่ในรูปของ
ลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ซ่ึงผลท่ีไดคื้อลูกบาศกท่ี์สามารถเรียกดูขอ้มูลไดห้ลายมิติ 
ยกตวัอย่างเช่น มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลการตรวจและวินิจฉัยผูบ้าดเจ็บท่ี ER มิติดา้นกลุ่มขอ้มูลค่าความ
รุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุท่ี ER มิติกลุ่มขอ้มูลผลลพัธ์ทางการรักษาท่ี ER  และใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล 2010  เป็นเคร่ืองมือสร้างรายงานและใช้โปรแกรมรีพอร์ต บิวท์เดอร์  3.0 
สร้างรายงานเพื่อน าเสนอผา่นเวบ็ ผลการประเมินการใชร้ะบบจากผูใ้ชง้านจ านวน 3  คน พบวา่ผูใ้ชมี้
ความพึงพอใจในดา้นสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติัเป็นประจ า ท่ีค่าเฉล่ีย 5.0 และถดั
มาคือสามารถเรียกดูขอ้มูลท าไดง่้ายและสะดวกท่ีค่าเฉล่ีย 4.67 

 ละออศิริ พรหมศร (2556) ได้ค้นควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยใช้เทคนิคความฉลาดทางธุรกิจ” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัแม่โจ้
โดยใช้เทคนิคความฉลาดทางธุรกิจ ซ่ึงใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิฟเวอร์ 2008 เป็น
ระบบคลงัขอ้มูล และใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อินทิเกรชนัเซอร์วิสเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับกระบวนการอีทีแอล  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลหน่วยงาน ขอ้มูลประเภทบุคลากร ขอ้มูลประวติั
การท างาน และขอ้มูลประวติัสังกดัหน่วยงาน  และสร้างลูกบาศก์วิเคราะห์ประมวลผลออนไลน์โดย
ใช้ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อนาไลซิสเซอร์วิส โดยน าข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้าง
ความสัมพนัธ์ให้อยูใ่นรูปของลูกบาศก์วิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ซ่ึงผลท่ีไดคื้อลูกบาศก์ท่ี
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สามารถเรียกดูขอ้มูลไดห้ลายมิติโดยมีตวัวดัเชิงปริมาณคือจ านวนบุคลากร ส่วนมิติของขอ้มูลจะมี 6 
ดา้นคือ (1) มิติดา้นบุคลากร (2) มิติดา้นหน่วยงาน (3) มิติดา้นช่วงเวลา (4) มิติดา้นประเภทบุคลากร 
(5) มิติดา้นระดบัการศึกษา (6) มิติดา้นต าแหน่ง  และใช้โปรแกรมเพอร์ฟอร์แมนซ์พอยท์แดชบอร์ด 
ดีไซน์เนอร์และ ไมโครซอฟทแ์ชร์พอยทดี์ไซน์เนอร์เป็นเคร่ืองมือสร้างรายงาน ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเรียกดู
รายงานผ่านทางเวบ็แอพพลิเคชัน่ซ่ึงพฒันาโดยใช้ไมโครซอฟท์แชร์พอยท์ฟาวเดชัน่ 2010 ผลการ
ประเมินการใช้ระบบจากผูใ้ช้งานจ านวน 11  คน พบว่าผูใ้ช้มีความพึงพอใจในการใช้ระบบอยู่ใน
ระดบัมากโดยร้อยละ 86 มีความพึงพอใจมาก ในหัวขอ้ความสะดวกและง่ายในการใช้งาน ความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลในรายงาน ความรวดเร็วในการแสดงผล สามารถวิเคราะห์และตอบค าถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลบุคลากรได้ ช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติัอยู่เป็นประจ า คู่มือประกอบการใช้งานมี
ความเขา้ใจง่าย และไดข้อ้มูลสารสนเทศตรงกบัความตอ้งการ 


