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หลากหลายมุมมองยงัช่วยให้ผู้บรหิารสามารถทําความเข้าใจกับข้อมูลแล้วนําไปใช้ในการ
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อนาคต 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

         การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื�องนี�สําเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ สุวรนิทร ์      
ไมสุ้วรรณกุล  อาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ที�ได้ใหค้วามกรุณาแนะนํา ตรวจ
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บทที� 1 
บทนํา 

 
องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
 บรษิทั เชสเตอรฟู้์ด จาํกดั หรอืเป็นที�รูจ้กักนัในนามของ รา้นเชสเตอรก์รลิล ์ก่อตั #งในปี
พ.ศ.2531 เป็นบรษิทัในกลุ่มเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์(ซึ�งต่อไปนี#จะเรยีกว่าเครอืซพี)ี เป็นบรษิทัที�
เป็นผูนํ้าในธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรของไทยและเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในธุรกจิผลติอาหาร
มาตรฐานระดบัโลก ได้ก่อตั #งร้านเชสเตอรก์รลิล์ขึ#นด้วยความมุ่งมั �นที�จะสรา้งสรรค์อาหารที�มี
คุณภาพแก่ผู้บรโิภคและเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดระดบัสากลของคนไทยรายแรกที�มคีุณภาพ
และมาตรฐานเทยีบเท่ารา้นอาหารฟาสต์ฟู้ดชั #นนําจากต่างประเทศ  ภายใต้ปรชัญาการทํางานที�
ยดึมั �นต่อการสร้างสรรค์คุณภาพ เพื�อมอบคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่าง
สมํ�าเสมอ ด้วยความต้องการที�จะเป็นศูนยก์ลางแห่งคุณภาพและศูนยก์ลางแห่งมาตรฐานของ
รา้นเชสเตอรก์รลิล์ทั �วประเทศ บรษิทัจงึมศีูนยค์้นควา้วจิยัและพฒันาผลติภณัฑร์ะดบัสากลซึ�ง
พร้อมด้วยอุปกรณ์ทนัสมยัและผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน เพื�อตรวจสอบและพฒันาคุณภาพของ
สนิคา้อยา่งต่อเนื�อง  
 สํานักงานใหญ่ของเชสเตอรก์รลิล์ ตั #งอยู่เลขที� 1 อาคารซ.ีพ.ีทาวเวอร ์2 ชั #น 18 ถนน
รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และมสีาขากระจายอยู่ตาม
หา้งสรรพสนิคา้ชั #นนําทั �วประเทศ 
 

ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจ 
 
 เชสเตอรก์รลิล์เป็นรา้นอาหารที�บรกิารอาหารจานเดยีวประเภทไก่ย่างและขา้วรสชาติ
ไทยๆ เช่น ไก่ย่างสูตรต้นตํารบั สูตรเผ็ด ภายใต้กรอบการดําเนินงานมาตรฐานของธุรกิจ
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั #ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ  ด้านบรกิารและด้านความสะอาด โดย
สามารถแบ่งหมวดอาหารได้เป็น  4 หมวด คอื เมนูไก่ย่างเชสเตอร์ เมนูข้าวเชสเตอร์ เมนู
อนิเตอรเ์ชสเตอรแ์ละเมนูทานเล่นเชสเตอร ์
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วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
 
 เชสเตอรก์รลิล ์เป็นรา้นอาหารฟาสต์ฟู้ด (Quick Service Restaurant: QSR) อนัดบั
หนึ�งในใจลกูคา้ดว้ยสนิคา้และบรกิารรวมถงึทาํกําไรใหผู้ร้ว่มทุนและสรา้งความสุขความพงึพอใจ
ใหผู้ร้ว่มงาน 
 

โครงสร้างการบริหารองคก์ร  
  

เชสเตอร์กรลิล์ จดัอยู่ในสายธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ�งเป็นสายงานหนึ�งในการ
บริหารงานภายใต้เครือซีพี ซึ�งการบริหารงานแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ สายงาน
สนับสนุน (Support) สายงานปฏบิตักิาร (Operation) และสายงานบญัชแีละการเงนิ (Finance) 
เพื�อใหธุ้รกจิสามารถบรหิารงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัภาพที� 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1 โครงสรา้งการบรหิารองคก์รของเชสเตอรก์รลิล ์
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 หน้าที�และความรบัผดิชอบของแต่ละสายงานมดีงันี# 
1. สายงานสนับสนุน (Support) ประกอบด้วย สํานักพฒันาธุรกิจ สํานักจดัซื#อ สํานัก

ทรพัยากรบุคคล แผนกธุรการ สํานักการตลาด สํานักวจิยัพฒันาผลติภณัฑแ์ละประกนัคุณภาพ 
แผนกฝึกอบรม แผนกซ่อมบํารุง และแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นสายงานที�สนับสนุนการ
ดําเนินงานของกจิการแยกตามรายละเอยีดของงาน เช่น สํานักทรพัยากรบุคคลรบัผดิชอบดา้น
การว่างจา้งพนกังาน สวสัดกิารพนกังานต่างๆ เป็นตน้ 

2. สายงานปฏบิตักิาร (Operation) เป็นสายงานที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการปฎบิตักิาร
หน้ารา้นเชสเตอรก์รลิลเ์ป็นหลกั ตั #งแต่จดัทําแผนปฏบิตักิาร วางแผนกลยุทธต่์างๆ ที�เกี�ยวกบั
ขอ้งกบัยอดขายทั #งหมดขององคก์ร 

3. สายงานบญัชแีละการเงนิ (Finance) สายงานนี#รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการเงนิ การ
รวบรวมรายละเอียดทางบญัช ีและดําเนินงานเกี�ยวกบังบประมาณของบรษิัท เช่น จดัทํางบ
การเงนิเพื�อนําเสนอผูบ้รหิารและบุคคลภายนอก เป็นตน้ 

จากโครงสรา้งการบรหิารองค์กร ผู้ศกึษาต้องการศกึษาระบบสารสนเทศเพื�อวเิคราะห์
การขาย ซึ�งเป็นรายงานที�สายงานปฏบิตักิารมคีวามตอ้งการใชม้ากที�สุด เพื�อนําไปวเิคราะหแ์ละ
วางแผนกลยุทธ์เกี�ยวกบัยอดขายรวมของบรษิัท จงึขออธบิายสายบงัคบับญัชาของสายงาน
ปฎบิตักิาร ตามภาพที� 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2 สายบงัคบับญัชาของสายงานปฏบิตักิารของเชสเตอรก์รลิล ์
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 จากภาพที� 2 สายงานปฏบิตักิารของเชสเตอรก์รลิล์มผีู้จดัการทั �วไปเป็นผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดของสายงานซึ�งปจัจุบนัม ี2 ท่าน  ตําแหน่งรองลงมาคอืผูจ้ดัการฝ่ายปฎบิตักิาร ผูจ้ดัการ
เขตปฎบิตักิารและผู้จดัการรา้นตามลําดบั ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการขายทั #งหมดของบรษิทัและ 
เป็นหน่วยงานที�ต้องการใช้ขอ้มลูที�เกดิขึ#นจากการขายมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น การประมาณ
การยอดขายในอนาคต การวเิคราะหย์อดขายตามกลุ่มสนิคา้ เป็นต้น จงึต้องมกีารจดัทํารายงาน
การขายขึ#นเพื�อใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการขายสนิคา้ ซึ�งการขายสนิค้าของเชสเตอรก์รลิล ์ม ี2 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย คอื 
 1. การขายสนิคา้ที�สาขา หมายถงึ ทางสาขาไดม้กีารเช่าพื#นที�โดยจดทะเบยีนเป็นสาขา
ยอ่ยของบรษิทัเพื�อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้โดยตรง การบนัทกึยอดขายจะเกดิขึ#นทนัทเีมื�อลูกคา้มา
ซื#อสนิคา้ 
 2. การขายสนิคา้แบบเครดติ หมายถงึ การขายสนิคา้กบัลูกคา้นอกเหนือจากการขายที�
สาขา เช่น ลูกค้าแฟรนไชส์ที�ส ั �งซื#อวตัถุดบิผ่านบรษิัท หรอืลูกค้าในเครอืซพี ีที�ส ั �งซื#อวตัถุดบิ
ของเชสเตอรก์รลิล ์โดยลูกคา้จะทําการชําระเงนิตามจาํนวนเงนิในเอกสารใบกํากบัภาษ ีซึ�งจะมี
การกําหนดวนัที�ในการชาํระเงนิ การบนัทกึยอดขายจะเกดิขึ#นทนัทเีมื�อเกดิการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3 ช่องทางการจดัจาํหน่ายสนิคา้ของเชสเตอรก์รลิล ์
 
 ปจัจบุนัระบบงานหลกัของเชสเตอรก์รลิลม์ ี2 ระบบงานที�ใชอ้ยู ่ไดแ้ก่ 
 1. ระบบงาน Systems, Applications, and Product in Data Processing: SAP คอื
ระบบการบรหิารทรพัยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning System: ERP System) 
ที�เชสเตอรก์รลิล์ใช้เป็นศูนยก์ลางในการเชื�อมโยงการทํางานของแต่ละระบบงานของบรษิทัไว้
ดว้ยกนั (ซึ�งต่อไปนี#จะเรยีกว่าระบบ SAP) มรีะบบงานยอ่ย (Modules) ดา้นต่างๆ ดงันี# 
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1.1    ดา้นการขาย (Sales and Distribution: SD)       
1.2    ดา้นการจดัการตน้ทุนและวตัถุดบิ (Material Management: MM)      
1.3    ดา้นการจดัการการผลติ (Production Planning: PP)       
1.4   ดา้นการจดัการคุณภาพ (Quality Management: QM)       
1.5     ดา้นการจดัการเครื�องจกัร (Plant Maintenance: PM)       
1.6   ดา้นการจดัการบุคลากร (Human Resource: HR)      
1.7     ดา้นการจดัการการเงนิและบญัช ี(Financial Accounting: FI)   
1.8     ดา้นการบญัชบีรหิาร (Controlling: CO) 
1.9     ดา้นการบรหิารสนิทรพัย ์(Asset Management: AM)      

      1.10    ดา้นการบรหิารงานโครงการ (Project System: PS)          
1.11    ดา้นกระบวนการทาํงาน (Workflow: WF)          
1.12    ดา้นระบบงานธุรกจิเฉพาะ (Industry Solution: IS)          

        โดยแต่ละ Modules ของระบบ SAP นั #นมกีารทํางานแตกต่างกนั แต่เชื�อมโยงการทํางาน
เขา้ด้วยกนัและส่งขอ้มูลที�เกี�ยวเนื�องถึงกนัโดยไม่ซํ#าซ้อนบนฐานขอ้มูลเดยีวกนั Modules ที�    
เชสเตอรก์รลิลใ์ชน้ั #น ไดแ้ก่ 
  -   ดา้นการขาย (Sales and Distribution: SD) 
  -   ดา้นการเงนิและบญัช ี(Financial Accounting: FI)   

-   ดา้นบญัชกีารจดัการและบญัชบีรหิาร (Controlling: CO)    

ภาพที� 4  Module ของระบบ SAP ที�เชสเตอรก์รลิลใ์ช ้
 

2. ระบบงานขายหน้ารา้น (Smart Point of Sale: Smart POS) คอื ระบบการบนัทกึ
รายการขายสนิคา้ประจาํวนั (ซึ�งต่อไปนี#จะเรยีกว่าระบบ Smart POS) มกีารใชร้ะบบนี#ในการ
ขายสนิคา้ที�สาขา ณ หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ โดยบนัทกึยอดขายทนัท ีและเมื�อสิ#นวนัจะทําการส่ง
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ยอดขายเขา้ฐานขอ้มลูส่วนกลางและถ่ายโอนขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของระบบ Smart POS ไปยงั
ระบบ SAP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที� 5 การถ่ายโอนยอดขายจากระบบ Smart POS ไปยงัระบบ SAP 

 
ปัญหาและลกัษณะปัญหาที�เกิดขึ,นภายในองคก์ร 
 
 ปจัจุบนัขอ้มูลเกี�ยวกบัรายการขายสนิคา้มอียู่เป็นจาํนวนมากที�แสดงอยู่ในรายงานการ
ขายประจาํวนั ผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจากรายงานการขายนี#เพื�อวเิคราะหก์ารขายสนิคา้ ซึ�ง
รายงานที�ผู้บรหิารต้องการมหีลายประเภท ตัวอย่างเช่น รายงานวิเคราะห์การขายในแต่ละ
ช่วงเวลา รายงานสรุปยอดขายรวมตามกลุ่มสนิค้า รายงานสรุปยอดขายรวมทั #งหมด รายงาน
กําไรขั #นตน้ เป็นตน้ โดยสามารถจดัทาํรายงานสาํหรบัการวเิคราะหก์ารขายได ้2 รปูแบบ คอื 
 1. รปูแบบของรายงานตามระบบ (Fixed Format) คอื รายงานที�จดัทําตามรูปแบบที�
ผูใ้ช้ต้องการในระบบ Smart POS เป็นรายงานที�ถูกกําหนดรปูแบบการแสดงรายการไว้คงที�
ตามระบบ ไม่สามารถปรบัเปลี�ยนรูปแบบรายงานได้ ตัวอย่างของรายงานประเภท Fixed 
Format ไดแ้ก่ รายงานการขายประจาํวนั รายงานสรุปยอดขายรวม เป็นต้น ดงัตวัอย่างในภาพ
ที� 5 แสดงรายงานยอดขายและมูลค่าภาษีในระบบ Smart POS สําหรบัรอบวนัที� 1-20 
กนัยายน 2553 ของรา้นเชสเตอร ์กรลิลส์าขาเดอะมอลลท่์าพระ  
 
 

Smart POS 
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ระบบ Smart POS 

 ตามภาพที�  6  เป็นรายงานยอดขายจากระบบ Smart POS ผูใ้ชส้ามารถสบืคน้รายงาน
ได้จากการเข้าระบบ Smart POS และเลอืกสบืค้นรายงานจากระบบ เพื�อนําขอ้มูลมาจดัทํา
รายงานการขายในรปูแบบที�ต้องการ ซึ�งโดยทั �วไปแลว้รายงานในรปูแบบ Fixed Format จะไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รหิารที�ตอ้งการใชร้ายงานไดท้นัท ีจะต้องมกีารถ่ายโอน
ขอ้มลูสู่ Microsoft Excel ในรปูแบบ Text Format ก่อนจงึจะสามารถสรา้งรายงานในมุมมองที�
ผูบ้รหิารตอ้งการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 7 การเขา้ถงึขอ้มลูระบบ Smart POS เพื�อจดัทาํรายงานวเิคราะหร์ายการขาย 
 

2. รปูแบบของรายงานที�เป็นเอกสาร (Text Format) คอื รายงานการขายที�จดัทําขึ#น
ตามรปูแบบที�ผูใ้ชห้รอืผูบ้รหิารตอ้งการ โดยขอ้มลูที�ใชจ้ดัทาํรายงานจะแสดงอยูใ่นรปูแบบ Text 
File ซึ�งจะนําขอ้มลูจากระบบ Smart POS เขา้สู่ Microsoft Excel จากนั #นนําไปสรา้งรายงาน
โดยใช ้ Excel-Pivot Table ตวัอยา่งของรายงานประเภท Text Format ไดแ้ก่ รายงานสรปุ
ยอดขายรวมแยกตามกลุ่มสนิคา้ รายงานสรุปยอดขายสุทธปิระจาํวนัแยกตามสาขา เป็นตน้ ดงั
ภาพที� 8 แสดงยอดขายสุทธปิระจาํเดอืนเมษายน 2553 แยกตามสาขา เป็นตน้ 
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เนื�องจากเชสเตอรก์รลิลไ์ดใ้ชร้ะบบงาน SAP เป็นฐานขอ้มลูกลาง การวเิคราะหข์อ้มูล
จากรายงานในระบบ SAP นั #นค่อนขา้งล่าชา้เนื�องจากปรมิาณขอ้มลูที�มมีากประกอบกบัเงื�อนไข
การใชห้รอืการวเิคราะห์รายงานที�แตกต่างกนั ทําใหไ้ม่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ทํางานใหก้บัผูใ้ชไ้ดทุ้กส่วนงาน และไม่สามารถแก้ไขรายงานจากระบบใหเ้ป็นไปตามรปูแบบที�
ผูใ้ช้หรอืผูบ้รหิารต้องการได้ ดงันั #นการจดัทํารายงานขายเพื�อนําเสนอกบัผู้บรหิารจงึเลอืกที�จะ
นําขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของระบบ Smart POS มานําเขา้ Microsoft Excel เพื�อจดัทํารายงานใน
รปูแบบ Text Format ซึ�งต้องมกีารนําขอ้มลูจากรายงานในรูปแบบ Text Format มาจดัทํา
รายงานเพื�อวเิคราะหก์ารขายดว้ย Excel Pivot Table เพื�อนําเสนอในรปูแบบต่างๆ ใหผู้บ้รหิาร
เขา้ใจได้ง่ายขึ#น เช่น รายงานยอดขายรวมประจําวนั รายงานยอดขายรวมรายสาขาประจําวนั 
ซึ�งข้อมูลเหล่านี#มจีํานวนมากและรายการขายก็เกิดขึ#นทุกวนั จงึมคีวามจําเป็นที�จะต้องสร้าง
คลงัขอ้มลูเพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มลูที�เกดิจากการขายเพื�อเป็นฐานขอ้มลูใหก้บัผูท้ี�ต้องการนําขอ้มลู
ไปใช้งานและนําไปจดัทํารายงานเพื�อการวเิคราะห์การขายได้หลากหลายมุมมองอีกด้วย ใน
กรณทีี�ผูบ้รหิารต้องการเรยีกดูรายงานยอ้นหลงัหรอืในแต่ละช่วงเวลากจ็ะสามารถเรยีกใชข้อ้มลู
ไดท้นัท ี 

จากข้อมูลดงักล่าวสามารถสรุปประเด็นปญัหาของเชสเตอร์กรลิล์ได้เป็น 2 ประเด็น 
ดงันี# 

1.  ขอ้มลูเกี�ยวกบัรายการขายมอียูเ่ป็นจาํนวนมากและกระจดักระจายอยู่ในฐานขอ้มลูที�
แตกต่างกนั ทั #งฐานขอ้มลูของระบบ Smart POS และระบบ SAP ซึ�งในการจดัทํารายงานขาย
นั #นต้องการความถูกต้องและมคีวามรวดเรว็ ทั #ง 2 ระบบงานยงัไม่สามารถรองรบัและจดัทํา
รายงานจากระบบในรปูแบบที�ผูบ้รหิารตอ้งการได ้

2.  การจดัทํารายงานเพื�อวเิคราะห์การขายต้องถ่ายโอนขอ้มูลจากระบบ Smart POS 
หรอื SAP เขา้สู่ Microsoft Excel เพื�อนําเสนอรายงานในรูปแบบที�ง่ายต่อความเขา้ใจของ
ผู้บรหิาร แต่เนื�องจากการถ่ายโอนข้อมูลนั #น ต้องขอความช่วยเหลอืจากพนักงานที�มคีวามรู้
ความเข้าใจเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศจากหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง จงึทําให้เกดิความล่าช้าใน
การทํางาน เสยีเวลาในการนําขอ้มลูไปใชต้ดัสนิใจ อกีทั #งขอ้จาํกดัของ Microsoft Excel ยงัไม่
สามารถรองรบัและจดัทาํรายงานที�ผูบ้รหิารตอ้งการไดท้ั #งหมด 
 
ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาที�เกิดขึ,นกบัองคก์ร 
 
 จากปญัหาที�พบในปจัจุบัน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปญัหาและลําดับ
ความสําคญัมาเขยีนผงัแสดงเหตุและผลหรอืผงัก้างปลา (Causes and Effect or Fishbone 
Diagram) เพื�อระบุว่าสาเหตุใดทําใหเ้กดิปญัหา ดงัภาพที� 9 ผงัก้างปลาแสดงสาเหตุของการ
จดัทาํรายงานวเิคราะหก์ารขายล่าชา้ 
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ภาพที� 9 ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของการจดัทํารายงานวเิคราะหก์ารขายล่าชา้ 
 
 จากการวเิคราะห์หาสาเหตุของปญัหาด้วยผงัก้างปลาพบว่าปญัหาดงักล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อบรษิทั ดงันี# 

ประการแรก ข้อมูลเกี�ยวกับการขายมีเป็นจํานวนมากและกระจัดกระจายอยู่ใน
ฐานขอ้มลูทั #งระบบ Smart POS และ ระบบ SAP เมื�อผูบ้รหิารต้องการเรยีกดูขอ้มลูจากรายงาน
ทั #ง 2 ระบบ บางครั #งขอ้มูลไม่สมัพนัธ์กนัเนื�องจากการถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างกนัยงัเกดิปญัหา 
ซึ�งเป็นปญัหาของระบบงานฐานข้อมูลพนักงานทั �วไปไม่สามารถแก้ไขปญัหาเองได้ การนํา
ขอ้มลูขายมาใช้จดัทํารายงานจงึยดึขอ้มูลจากระบบ Smart POS เป็นหลกั เนื�องจากมคีวาม
คลาดเคลื�อนน้อยและเป็นรายการขายที�เกดิขึ#นจรงิที�สาขา และบนัทกึรายการเขา้สู่ระบบ Smart 
POS ปญัหาดงักล่าวนี#ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและรวดเรว็ในการจดัทํารายงานที�ผูบ้รหิาร
ต้องการนําไปใช้ ในกรณีที�ผู้บรหิารต้องการรายงานย้อนหลงัก็จะยงัไม่สามารถจดัทําได้ทนัที
เนื�องจากผูจ้ดัทําต้องถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบ Smart POS เขา้สู่ Microsoft Excel และเป็น
ขั #นตอนที�ใช้เวลานาน อกีทั #งเมื�อผู้บรหิารต้องการรายงานยอ้นหลงั หลงัจากที�ฝ่ายบญัชทีําการ
ปิดบญัชเีมื�อสิ#นงวดในระบบ Smart POS แลว้จะไม่สามารถเรยีกดูรายงานยอ้นหลงัในระบบ 
Smart POS ได ้ต้องสบืคน้รายงานจากฐานขอ้มลูของระบบ SAP เท่านั #น ทําใหเ้กดิความล่าชา้
ในการจดัทาํรายงานและในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร  

ประการที�สอง รปูแบบของการนําเสนอรายงานที�ผูบ้รหิารตอ้งการนําไปวเิคราะหน์ั #นเป็น
รายงานที�ตอ้งแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบยอดขายในแบบต่างๆ เช่น รายงานยอดขายรวมแยกตาม
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กลุ่มสนิค้าในช่วงจดัโปรโมชั �น รายงานยอดขายทั #งหมดของเดอืนปจัจุบนัเปรยีบเทยีบกบัอดตี 
เป็นต้น ซึ�งการจดัทํารายงานจะต้องนําเสนอรูปแบบให้ผู้บรหิารเข้าใจง่ายและมคีวามถูกต้อง
แม่นยําของข้อมูล พนักงานที�จดัทําต้องมีความรู้เฉพาะด้านระบบสารสนเทศพอสมควรจึง
สามารถจดัทํารายงานได้ ซึ�งปจัจุบันพนักงานที�รบัผิดชอบการจดัทํารายงานการขายเพื�อ
นําเสนอผู้บรหิารนี#เป็นพนักงานของสายงานปฎบิตักิาร จงึขาดทกัษะและความเขา้ใจในระบบ
สารสนเทศ ส่งผลให้เกดิความล่าช้าในการจดัทํารายงาน เนื�องจากการจดัทํารายงานวเิคราะห์
การขายต้องใช้ขอ้มลูจากระบบ Smart POS แล้วนํามาถ่ายโอนสู่ Microsoft-Excel จากนั #น
จดัทํารายงานดว้ย Excel-Pivot Table ซึ�งเป็นการทํางานที�ต้องใชค้วามรูด้า้นสารสนเทศ ซึ�ง
พนักงานที�รบัผิดชอบนั #นไม่ได้มคีวามรู้ทางด้านนี#โดยตรง ต้องอาศัยเรยีนรู้ด้วยตนเองและ
สอบถามจากผูท้ี�มคีวามรูใ้นหน่วยงานอื�น นอกจากนี#การจดัทํารายงานดว้ย Excel-Pivot Table 
กย็งัมขีอ้จาํกดัและยงัไม่สามารถรองรบัการออกรายงานในรปูแบบที�ผูบ้รหิารต้องการไดท้ั #งหมด 
ขอ้มลูที�ไดจ้ากการจดัทาํรายงานเพื�อการวเิคราะหก์ารขายนี#จงึยงัไม่ถูกนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสุด 

รายงานการวเิคราะห์การขายนั #นจะเป็นเครื�องมอืที�ช่วยสนับสนุนให้ผู้บรหิารสามารถ
ตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนการขาย การ
วเิคราะห์กลุ่มสนิค้าที�ทํากําไรสูงสุด/ตํ�าสุด ตลอดจนวเิคราะห์ปจัจยัที�มผีลกระทบต่อยอดขาย
ของสนิคา้ ถ้าหากการจดัทํารายงานเหล่านี#ขาดความรวดเรว็และถูกต้องแม่นยาํ ก็จะส่งผลต่อ
การดาํเนินงานและการวางแผนกลยทุธข์ององคก์รดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื�อศกึษาสาเหตุของปญัหาในการบนัทกึขอ้มูลและการนําขอ้มูลมาใช้ในการจดัทํา
รายงานการวเิคราะหก์ารขาย 

2. เพื�อจดัทาํคลงัขอ้มลูรวมสาํหรบัขอ้มลูที�เกดิจากการขายทั #งหมดของบรษิทั 
3. เพื�อสรา้งรายงานการวเิคราะหก์ารขายต่างๆ สําหรบัให้ผูบ้รหิารสามารถนํารายงาน

ไปใชใ้นการวางแผนหรอืการตดัสนิใจดา้นการตลาดได ้
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

1. ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด (Quick Service Restaurant: QSR) หมายถงึ รา้นอาหารที�
มลีกัษณะเป็นร้านที�ให้บรกิารแบบรวดเร็วประกอบไปด้วย จะมีบรกิารดี เน้นความสะดวก 
รวดเรว็ คุณภาพของสนิคา้ ความสะอาด 
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2. ระบบการบริหารทรพัยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning 
Systems: ERP Systems) หมายถงึ เป็นระบบที�ใช้ในการวางแผนทรพัยากรทางธุรกจิของ
องคก์รโดยรวม เพื�อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์อยา่งสงูสุดของทรพัยากรทางธุรกจิขององคก์ร ระบบ
ERP จงึเป็นเครื�องมอืที�นํามาใชใ้นการบรหิารธุรกจิเพื�อแก้ปญัหาที�เกดิขึ#นภายในองคก์ร อกีทั #ง
ยงัช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรพัยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลกั (core business process) ต่างๆ ใน
บรษิทัทั #งหมด เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบที�สมัพนัธก์นัและสามารถเชื�อมโยงกนัอยา่ง real time    

 
3. ระบบเอสเอพี (Systems, Applications and Products in Data Processing: 

SAP) หมายถงึ โปรแกรมสําเรจ็รปูทางธุรกจิประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) 
ของประเทศเยอรมนัที�ใชค้วบคุมดูแลทุกสายงานของบรษิทั เป็นโปรแกรมที�ช่วยจดัการสายงาน
ทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ และได้ข้อมูลที�ถูกต้องแม่นยํา 
สามารถนําไปใชป้ระกอบการดาํเนินกจิกรรมของธุรกจิได ้และผูบ้รหิารสามารถเรยีกดูขอ้มลูและ
ตรวจสอบขอ้มลูสถานะของบรษิทัได ้

 
4. ระบบงานขายหน้าร้าน (Smart Point of Sale: Smart POS) หมายถงึ ระบบการ

ขายหน้ารา้น หรอืการชําระเงนิค่าสนิค้า ณ จุดขาย ซึ�งระบบสามารถจดัทําเอกสารการขายใน
แบบต่างๆ ไดแ้ก่ ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกํากบัภาษ ีเป็นต้น โดยเมื�อมกีารขายสนิคา้ระบบจะทําการ
ตดัสนิค้าคงเหลอืได้ทนัท ีในส่วนของการขายหน้ารา้นโปรแกรมสามารถเชื�อมโยงระบบไปยงั
ระบบรายงานการขายโดยอตัโนมตัแิละสามารถจดัทาํรายงานการขายสนิคา้ได ้เช่น รายงานการ
ขายสนิคา้ประจาํวนั รายงานภาษขีายประจาํวนั รายงานสรุปยอดกําไร/ขาดทุน ประจําวนั เป็น
ตน้ 
 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 

1. สามารถจดัทาํคลงัขอ้มลูที�เกดิจากรายการขายทั #งหมดของบรษิทั 
2. สามารถสร้างรายงานสําหรับการวิเคราะห์การขายต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ         

มปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 



บทที� 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 การศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการวิเคราะห์การขาย กรณีศึกษา บรษิัท    
เชสเตอรฟู้์ด จํากดั (Chester’s Grill) ผู้ศกึษาได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
ซึ�งประกอบดว้ย  

- แนวคดิทางบญัชเีพื�อการบรหิารการเงนิสาํหรบันกับรหิาร 
- แนวคดิเกี�ยวกบัฐานขอ้มลู (Database) 
- แนวคดิการวเิคราะหข์อ้มลูในคลงัขอ้มลู 
- ทฤษฏคีลงัขอ้มลู (Data Warehouse) 
- ทฤษฎผีงัแสดงเหตุและผลหรอืผงัก้างปลา (Causes and Effect of Fishbone 

Diagram) 
- ทฤษฎวีงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : 

SDLC) 
- งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
แนวความคิดทางการบญัชีเพื�อการบริหารการเงินสาํหรบันักบริหาร 
 

ในการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการบญัชีนั Vน นักบรหิารไม่จําเป็นที�จะต้องไปทํา
ความเขา้ใจในรายละเอยีดทั Vงหมดของการบญัช ีไม่จาํเป็นที�จะต้องไปฝึกฝนการบนัทกึบญัชกีาร
คาํนวณใดๆ ใหม้ากมายหรอืจะตอ้งเขา้ใจทฤษฎกีารบญัชอียา่งลกึซึVง แต่หวัใจสําคญัในเรื�องการ
บญัชสีําหรบันักบรหิารนั Vนจะอยู่ที�ว่าต้องทราบว่าการบญัชคีอือะไร มปีระโยชน์อย่างไรต่อนัก
บรหิาร หลกัการบญัชทีี�สําคญัที�นักบรหิารควรทราบอย่างกวา้ง ๆ มอีะไรบา้ง วธิกีารอ่านขอ้มูล
และข่าวสารทางการบัญชีเป็นอย่างไร ความเชื�อมโยงจากรายงานทางการบัญชีกลับไปสู่
ขอ้เทจ็จรงิในการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารนั Vนจะเชื�อมโยงกนัไดอ้ยา่งไร  

ขอ้ควรระวงัจากการใชร้ายงานทางการบญัชเีพื�อการบรหิารงานขององคก์ร 
รายงานทางการบญัชเีป็นเพยีงแค่ตวัเลขในเชงิปรมิาณเท่านั Vน 

1.  นักบรหิารควรจะต้องเอาขอ้มูลและข่าวสารในเชงิคุณภาพที�เป็นตวัแปรอสิระอื�นๆ 
เขา้มารว่มวเิคราะหป์ระกอบดว้ย 

2.  รายงานทางการบญัชทีี�ดจีะตอ้งมรีากฐานมาจากระบบบญัชทีี�ด ี 
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3.  นักบรหิารจะต้องแสวงหาคําตอบ จากข้อสงสยัที�พบในรายงานทางการบญัชีให้
กระจา่งชดั ก่อนที�จะนําไปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจใด ๆ  

4.  นกับรหิารที�มคีวามสามารถสงูจะตอ้งบรหิารใหร้ายงานทางการบญัชสีามารถช่วยใน
การพยากรณ์อนาคตไดด้ว้ย 

คุณสมบัติที�ดีประการหนึ�งของบรหิารก็คือ ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์
รายงานทางการบญัช ีนักบรหิารจําเป็นที�จะต้องมคีวามรอบรูใ้นความเป็นไปในทุกๆ ด้านของ
องคก์ร นอกจากนั Vนในการที�นักบรหิารจะต้องรบัผดิชอบต่อฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงาน
ขององค์การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนึ�งในระดบัของวธิกีารอ่านและวเิคราะหร์ายงานทางการ
บญัชีในระดับนีVถือว่าเป็นระดบัของการฝึกฝนทกัษะให้แก่นักบรหิารขั VนพืVนฐาน แต่เป็นขั Vน
พืVนฐานที�สาํคญั 

 
แนวคิดเกี�ยวกบัฐานข้อมลู (Database) 
 

ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลที�มคีวามสมัพนัธ์กนัมาจดัเก็บในที�เดยีวกนั ซึ�งแต่เดมิ
ถูกจดัเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูลเป็นระบบแฟ้มข้อมูล ซึ�งคุณลกัษณะของระบบฐานข้อมูล
เบืVองตน้ มดีงันีV   

- กลุ่มของข้อมูลที�ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ซึ�งกันและกัน โดยไม่ได้
บงัคบัว่าขอ้มูลทั VงหมดนีVจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มขอ้มูลเดยีวกนัหรอืแยกเก็บหลาย ๆ 
แฟ้มขอ้มลู  

- ตอ้งสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างระเบยีนและเรยีกใชค้วามสมัพนัธน์ั Vนได ้มกีารกําจดั
ความซํVาซ้อนของข้อมูลออกและเก็บแฟ้มขอ้มูลเหล่านีVไว้ที�ศูนย์กลาง เพื�อที�จะนํา
ขอ้มลูเหล่านีVมาใชร้ว่มกนั 

- ควบคุมดแูลรกัษาเมื�อผูต้อ้งการใชง้านและผูม้สีทิธิ dจะใชข้อ้มลูนั Vนสามารถดงึขอ้มลูที�
ต้องการออกไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วนอาจใช้ร่วมกับผู้อื�นได้ แต่บางส่วนผู้มสีิทธิ d
เท่านั Vนจงึจะสามารถใชไ้ด ้ 

โดยทั �วไปองค์กรต่าง ๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้ เพื�อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลในเชงิธุรกจิ เช่น ขอ้มูลของลูกค้า ขอ้มูลของสนิค้า ขอ้มูลของลูกจา้ง 
และการจา้งงาน เป็นตน้  

การควบคุมดแูลการใชฐ้านขอ้มลูนั Vน เป็นเรื�องที�ยุง่ยากกว่าการใชแ้ฟ้มขอ้มลูมาก เพราะ
เราจะต้องตดัสนิใจว่าโครงสรา้งในการจดัเก็บขอ้มูลควรจะเป็นเช่นไร การเขยีนโปรแกรมเพื�อ
สรา้งและเรยีกใชข้อ้มลูจากโครงสรา้งเหล่านีV ถ้าโปรแกรมเหล่านีVเกดิทํางานผดิพลาดขึVนมา กจ็ะ
เกดิความเสยีหายต่อโครงสรา้งของขอ้มลูทั Vงหมดได ้เพื�อเป็นการลดภาวะการทํางานของผูใ้ช ้จงึ
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ได้มสี่วนของฮารด์แวรแ์ละโปรแกรมต่าง ๆ ที�สามารถเขา้ถงึและจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั Vน 
เรยีกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มลู หรอื DBMS (database management system)  
 

ระบบจดัการฐานข้อมลู (Database Management Systems) 
 
ซอฟต์แวรท์ี�เปรยีบเสมอืนสื�อกลางระหว่างผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ใช้ฐานข้อมูล ซึ�งมหีน้าที�ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมปีระสทิธภิาพ การเขา้ถึง
ขอ้มลูของผูใ้ชอ้าจเป็นการสรา้งฐานขอ้มลู การแก้ไขฐานขอ้มลู หรอืการตั Vงคําถามเพื�อใหข้อ้มูล
มา โดยผู้ใช้ไม่จําเ ป็นต้องรับรู้ เกี�ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล 
เปรยีบเสมอืนเป็นสื�อกลางระหว่างผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มลู 
 
แนวคิดการวิเคราะหข้์อมลูในคลงัข้อมลู 
 

ข้อมูลในคลงัข้อมูลมีประโยชน์สําหรบันักวิเคราะห์ที�จะใช้ในการตัดสินใจ เป็นการ
ตดัสนิใจโดยใช้ข้อมูลในอดตีเพื�อตอบคําถามว่าอะไรเกิดขึVนในอดตีและคาดการณ์ว่าอะไรจะ
เกดิขึVนในอนาคต การจะทําเช่นนั Vนได้ นักวเิคราะห์จะต้องเริ�มจากการตั Vงสมมตฐิานและค่อยทํา
การตรวจสอบขอ้มลูในคลงัขอ้มลูว่าสมมตฐิานเป็นจรงิหรอืไม่ และหากคําถามอื�นๆ เกดิขึVนมาก็
จะทาํการตรวจสอบไปเรื�อยๆ จนไดข้อ้สรุปและตดัขอ้สงสยัที�ไม่เป็นความจรงิออกไปได ้และถ้า
หากเป็นคนช่างสงัเกต เขากอ็าจจะพบความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูที�ไมค่าดคดิมาก่อนกไ็ด ้

การวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าวมคีาํศพัทม์าเกี�ยวขอ้งอกี 3 คาํคอื Drill-Down, Roll-Up และ 
Slice and Dice ทั Vง 3 คาํนีVเป็นส่วนหนึ�งของการวเิคราะหข์อ้มลูในคลงัขอ้มลู เนื�องจากธรรมชาต ิ
ของข้อมูลในทางธุรกิจมีลักษณะเป็นหลายมิติ อย่างเช่น ข้อมูลยอดขาย ก็มีลักษณะเป็น
ยอดขายต่อสนิค้า ต่อเวลา และต่อสถานที�จําหน่ายสนิค้า เราเรยีกว่าขอ้มูลมหีลายมุมมอง เรา
เรยีกมุมมองเหล่านีVว่า มติขิองข้อมูล สนิค้า เวลา และสถานที�จําหน่ายสนิค้า ถอืเป็น มติิของ
ขอ้มลูยอดขาย มติเิองกม็ลีกัษณะเป็น ลาํดบัชั Vน คอืมกีารแบ่งเป็นลาํดบัขั Vน อย่างเช่น สนิคา้เป็น
ระดบัล่างสุดขึVนไป ขนาดของสนิคา้และประเภทของสนิคา้ หรอืเวลากเ็ริ�มระดบัล่างสุดเป็นวนัที� 
ขึVนไปเป็นสปัดาห ์เดอืน และปี หรอือย่างสถานที�จาํหน่วยสนิค้า ระดบัล่างสุดเป็นจุดขายสนิค้า
ขึVนไปเป็นตําบล อําเภอจงัหวดั เป็นตน้ 

1.  แบบเจาะลกึ (Drill-down) 
การวเิคราะห์แบบเจาะลกึ หมายถงึ การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยดูขอ้มูลเริ�มต้นจากขอ้มูล

แบบสรปุรวม เช่น ขอ้มลูสรปุลกูคา้รายปี แลว้ค่อยดขูอ้มลูในระดบัรายละเอยีด 
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2.  แบบเป็นภาพรวม (Roll-up) 
การวเิคราะห์แบบเป็นภาพรวม จะตรงกนัข้ามกบัการเจาะลกึคอืจะเป็นการวเิคราะห์

ขอ้มลูโดยเริ�มดขูอ้มลูจากส่วนรายละเอยีด แลว้ค่อยดขูอ้มลูแบบสรปุรวมทั Vงหมด 
3.  การพจิารณาผลลพัธบ์างส่วน (Slice) 
การวเิคราะห์แบบการพจิารณาผลลพัธ์บางส่วน เป็นการพจิารณาเฉพาะบางส่วนของ

ควิบท์ี�เราสนใจเพราะในบางครั Vงถ้าควิบม์ขีนาดใหญ่มากการพจิารณาขอ้มลูทั Vงหมดอาจจะทําให้
ยากต่อการพจิารณา การวเิคราะหโ์ดยการแบ่งควิบอ์อกมาเฉพาะบางส่วน จะช่วยใหง้่ายขึVนต่อ
การพจิารณา 

4.  การพลกิแกนหรอืมมุมอง (Dice) 
การวเิคราะหแ์บบการพลกิแกน คอื การพลกิแกนหรอืมุมมองใหต้รงตามความต้องการ

ของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งอสิระ เช่น การสลบัขอ้มลูระหว่าง คอลมัน์และแถว เป็นตน้ 
 
ทฤษฎีคลงัข้อมลู (Data Warehouse) 
 

คลงัขอ้มลู (Data Warehouse) เกดิจากการที�องคก์รขนาดใหญ่มขีอ้มลูเป็นจาํนวนมาก
มคีวามต้องการใช้ข้อมูลให้เกิดประสทิธิภาพและรวดเร็วต่อการใช้ข้อมูลที�มอียู่มาใช้ในการ
วเิคราะห์เพื�อนํามาปรบัปรุงประสทิธภิาพของการดําเนินกจิการให้ทนัต่อคู่แข่งขนั เช่น กรณีที�
เป็นองคก์รที�ดาํเนินธุรกจิเกี�ยวกบัการขายสนิคา้ จาํเป็นต้องมขีอ้มลูที�สามารถนํามาวเิคราะหผ์ล
การขายไดท้นัทเีพื�อปรบัปรงุยอดขาย 

ขั Vนตอนในการทาํระบบคลงัขอ้มลูจะประกอบไปดว้ย 
- การเกบ็ขอ้มลู ซึ�งขั VนตอนนีVจะใชเ้วลานานที�สุด 
- การตรวจสอบขอ้มลู 
- การจดัเก็บข้อมูล เข้าคลงัข้อมูล โดยสามารถใช้ ETL Process (Extraction 

Transaction Loading Process)  
- การวเิคราะหแ์ละแสดงผลออกมาในรปูแบบรายงานต่างๆ 
โดยขอ้มลูที�ได ้อาจมาจากหลายๆ แหล่ง เช่น มาจากฐานขอ้มลู กลุ่มของฐานขอ้มลูจาก 

Excel File หรอืขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ ที�นํามาจดัเกบ็ไวใ้นคลงัขอ้มลู 
ลกัษณะของคลงัขอ้มลูจงึเหมาะกบังานวเิคราะห ์(Online Analytical Processing หรอื 

OLAP) ที�มขีอ้มลูเป็นจาํนวนมากๆ และขอ้มลูที�มอียู่เป็นระยะเวลานานๆ หลายๆ ปี และไม่มี
การแกไ้ขของขอ้มลู เพื�อใชใ้นการวเิคราะห ์เช่น การวเิคราะหย์อดขาย ณ เดอืนเดยีวกนัในของ
แต่ละปี หรอื การวเิคราะห์ยอดขายประจําเดอืน เป็นต้น มากกว่าจะเป็นการประมวลผลขอ้มูล
ออนไลน์ (On-Line Transaction Processing: OLTP) ซึ�งเป็นงานที�ทํากบัขอ้มูล ได้แก่การ
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ปรบัปรุงค่าของขอ้มลูให้เป็นปจัจุบนัหรอืการเพิ�มขอ้มูลลงไปในฐานขอ้มลู ทําใหข้อ้มูลอาจจะมี
จาํนวนมากและเพิ�มขึVนตลอดเวลา 

การประมวลผลการวเิคราะหอ์อนไลน์ (OLAP) สามารถตอบสนองความต้องการในการ
วเิคราะห์ที�ซบัซ้อนได้อย่างรวดเรว็ เพื�อนําผลการวเิคราะห์ไปใช้ในการสนับสนุนการตดัสนิใจ 
ซึ�ง OLAP นั VนมกีารปฏบิตักิารดงันีV  

- สามารถเขา้ถงึขอ้มลูจาํนวนมากได ้เช่น ขอ้มลูการขายภายในคลงัขอ้มลูในหลายปี
ที�ผ่านมา 

- วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัของธุรกจิ เช่น การขาย ผลติภณัฑ ์เขตพืVนที� 
- ผลรวมของขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง เช่น มลูค่าการขาย งบประมาณ และค่าใชจ้่ายภายใน

เขตพืVนที� 
- การเปรยีบเทยีบขอ้มลูการทาํงานตามช่วงระยะเวลา ทุกเดอืน ทุกไตรมาส ทุกปี 
- มกีารตอบสนองไดอ้ย่างรวดเรว็ใหก้บัผูใ้ช้งานที�ต้องการ ดงันั Vน ผู้บรหิาร สามารถ

ตดิตามการวเิคราะหห์รอืการตดัสนิใจไดต้ลอดขั Vนตอนการทาํงาน 
 

ประเภทของฐานข้อมลู OLAP ที�นํามาสร้างคลงัข้อมลู 
 
- มลัต ิไดเมนชั �น โอแลป (Multi dimensional OLAP: MOLAP) 

เป็น OLAP Storage ที�มปีระสทิธภิาพสูง เนื�องจากข้อมูลที�เป็น Details และ 
Aggregates ถูกเกบ็ใหอ้ยู่ในลกัษณะ Multi dimension ดงันั Vนจงึทําให้สามารถตอบสนองต่อ 
query ได้อย่างรวดเรว็ แต่จะต้องเสยีเนืVอที�ใน Disk มาก เพราะต้องเก็บข้อมูลในลกัษณะ 
Dimensional database  

- รเีรชั �นแนล โอแลป (Relational OLAP: ROLAP) 
เป็นการกําหนดโครงสรา้งขอ้มลูไวบ้น Analysis Service เท่านั Vน แต่ขอ้มลูที�เป็น 

Details ยงัคงอยู่ที� Relational Database ส่วนขอ้มลู Aggregates จะถูกสรา้งให้เก็บไว้เป็น
ตาราง พรอ้มทั Vงสรา้ง Index เพื�อให้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้รวดเรว็ขึVน แต่การตอบสนองของ 
query จะทาํไดช้า้กว่า 

- ไฮบรดิ โอแลป (Hybrid OLAP: HOLAP) 
เป็นการผสมกนัระหว่าง MOLAP และ ROLAP โดย Details ยงัคงอยู่ที� Relational 

database ส่วนขอ้มลูที�เป็น Aggregates จะถูกสรา้งใหอ้ยู่ในลกัษณะ Multi dimensional ดงันั Vน
จงึทาํใหส้ามารถตอบสนองต่อการสบืคน้ขอ้มลูไดใ้นระดบัปานกลาง ในขณะที�เสยีเนืVอที�น้อยกว่า
แบบ MOLAP 

 
 



 19

 
คณุสมบติัของคลงัข้อมลู  
 
คุณสมบตัสิาํคญัของคลงัขอ้มลูที�ทาํใหเ้หน็ถงึความแตกต่างไปจากฐานขอ้มลู มดีงันีV 
1. การแบ่งโครงสรา้งตามเนืVอหา (Subject oriented) 
คลงัขอ้มูลจะถูกสรา้งเพื�อการเก็บขอ้มูลที�องค์กรสามารถนํามาใช้ในการวเิคราะห์หรอื

ตดัสนิใจ โดยที�ขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ช ้(ผูบ้รหิาร) เช่น กรณีที�
องคก์รเป็นการดาํเนินธุรกจิการขาย ถา้ตอ้งการวเิคราะหเ์กี�ยวกบัการขาย ฉะนั Vน ขอ้มลูที�จดัเกบ็
จะเป็นขอ้มลูของการขาย 

2. การรวมเป็นหนึ�งเดยีว (Integrated)  
การรวมกนัของขอ้มลูใหอ้ยู่ในคลงัขอ้มลู ดงันั Vน สิ�งที�เป็นขอ้มลูที�มาจากต่างรปูแบบของ

ขอ้มลู ต่างระบบปฏบิตักิาร จะตอ้งทําการรวมหรอืปรบัใหอ้ยู่ในรปูแบบเดยีวกนั เพื�อใหส้ามารถ
เรยีกใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

3. ความสมัพนัธก์บัเวลา (Time-variant)   
ระบบคลงัขอ้มูล เป็นระบบที�จดัเกบ็ขอ้มลูเป็นระยะเวลานาน ๆ เพื�อใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู และ การทาํนายผลเพื�อการตดัสนิใจได ้
4. ความเสถยีรของขอ้มลู (Non-volatile)  
ระบบคลังข้อมูล ถือว่าข้อมูลที�ทําการจัดเก็บเข้าในคลังข้อมูลแล้ว จะไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงหรอืแกไ้ขใด ๆ นอกจากแต่จะทาํการเพิ�มขอ้มลู (Insert) เท่านั Vน 
 

ดาต้ามารท์ (Data Mart) 
 

 ดาต้ามารท์ (Data Mart) หรอืตลาดขอ้มลู เป็นคลงัขอ้มลูขนาดเลก็ ที�จดัเกบ็ส่วนย่อย
ของข้อมูลเฉพาะอย่างจากคลังข้อมูล ในรูปแบบง่ายๆ ที�มุ่งเน้นลักษณะตามหน้าที�งาน 
(Functional area) เช่น งานขาย งานการเงนิ หรอื การตลาด  
 ดาต้ามารท์มกัจะถูกสรา้งขึVนและควบคุมดูแลโดยแต่ละแผนกในองคก์ร เนื�องจากดาต้า
มารท์จะมุ่งเน้นในลกัษณะที�เป็นขอ้มลูเฉพาะ (Single-subject) จงึต้องการขอ้มลูเพยีงบางส่วน
ในคลงัขอ้มลูเท่านั Vน 

ในขณะที�คลงัขอ้มลูจะจดัการกบัขอ้มลูในลกัษณะที�เป็นขอ้มลูที�มคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
หลากหลาย (Multiple Subject) และจะถูกสรา้งขึVนมาและควบคุมดูแลดว้ยหน่วยงานที�ถูกจดัตั Vง
ขึVนมาโดยเฉพาะสาํหรบังานนีV 
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ขอ้มลูในคลงัขอ้มูลจะถูกรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ไม่มขีอ้มูลพืVนฐานใดที�จะสามารถ
ระบุได้ว่าดาต้ามาร์ทควรจะซับซ้อนเพียงใดจึงจะเพียงพอต่อการนํามาใช้เพื�อช่วยในการ
ตดัสนิใจ 

อย่างไรก็ตามดาต้ามาร์ทจะมีขนาดเล็กกว่าและมีความซบัซ้อนน้อยกว่าคลงัข้อมูล 
ดงันั Vนดาตา้มารท์จงึสรา้งไดง้า่ยและบาํรงุรกัษาไดง้า่ยกว่าคลงัขอ้มลู 

การออกแบบระบบสารสนเทศแบบการประมวลผลการวเิคราะหอ์อนไลน์ (OLAP) จะใช้
การสร้างแบบจําลองข้อมูล (Data Mondeling) ที�เรียกว่า แบบจําลองตารางหลายมิต ิ
(Dimensional Modeling)  

1. แบบจาํลองตารางหลายมติ ิ(Dimensional Modeling) เป็นชื�อเรยีกของเทคนิคในการ
ทําให้ฐานข้อมูลง่ายต่อการทําความเข้าใจ โดยการมองภาพของฐานข้อมูลเป็นลูกบาศก์ที�ม ี
3,4,5 มติ ิหรอืมากกว่านั Vน ทาํใหส้ามารถจตินาการ การหั �นหรอืแบ่งลูกบาศก์ที�มลีกัษณะเหมอืน
ลูกเต๋านีVได้ นั �นคอืสามารถตดัขอ้มูลมาวเิคราะห์ดูในช่วงใดก็ได้ และหมุนขอ้มูลดูได้จากทุก ๆ 
ดา้นของลูกเต๋า ตวัอย่างเช่น เราขายสนิคา้ (Product) ในหลาย ๆ ที� (Market) และในช่วงเวลา
ต่างๆ กนั (Time) เราสามารถสรา้งแบบจําลองหลายมติไิด้โดยให้ชื�อของขอ้มูล (Label) คอื 
Product, Market และ Time อยู่บนแต่ละด้านของลูกบาศก์ที�เป็น 3 มติ ิแต่ละจุดภายใน
ลูกบาศก์เกิดจากการตดัของแกน (Coordinate) ซึ�งม ีชื�อของขอ้มูล (Label) อยู่ที�ขอบของ
ลกูบาศก ์ดงันั Vนจุดต่างๆ ภายในลูกบาศก์คอืผลลพัธท์างดา้นธุรกจิที�พจิารณาจากทั Vง 3 เรื�องคอื 
สนิคา้, จาํนวนที�ขายสนิคา้, เวลา พรอ้ม ๆ กนั  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 10 โครงสรา้งความสมัพนัธร์ว่มกนัแบบดวงดาว (Star Join Schemas) 
 

2. โครงสรา้งความสมัพนัธร์่วมกนัแบบดวงดาว (Star Join Schema) เป็นชื�อหนึ�งของ
แบบจาํลองหลายมติ ิ(Dimensional model) ซึ�งเป็นชื�อที�ใชก้นัมานานเนื�องจากแผนภาพที�แสดง
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การไหลของขอ้มลู (Diagram) มรีปูร่างคลา้ยดวงดาว ซึ�งมตีารางใหญ่ 1 ตารางอยู่ตรงกลางซึ�ง
เรยีกว่า ตารางหลกั (Fact Table) และมตีารางเลก็ ๆ ที�มคีวามสมัพนัธก์บัตารางหลกันั Vนอยู่
รอบๆ เรยีกว่า ตารางมติ ิ(Dimensional Table) ซี�งตารางหลกันีVเป็นตารางเดยีวที�มหีลากหลาย
ความสมัพนัธ์ใช้เพื�อเชื�อมต่อกบัตารางอื�นๆ (Multiple Join) แต่ตารางอื�นๆ ที�อยู่รอบๆ จะมี
เพยีงแค่ความสมัพนัธเ์ดยีว (Single Join) เพื�อเชื�อมเขา้กบัตารางหลกัเท่านั Vน 

     2.1 ตารางหลกั (Fact Table) ขอ้มลูที�เกบ็อยู่ในตารางหลกัเรยีกว่า ค่าที�วดัไดท้ี�อยู่
ในตาราง (Grain of Fact Table) แต่ละเรคคอรด์ (Record) ในตารางหลกัจะแสดงถงึยอดขาย
ทั Vงหมดของสนิคา้หนี�งที�ขายไดใ้นสถานที�ที�แห่งหนึ�งในหนี�งวนั ตารางหลกัจะเป็นที�เกบ็ขอ้มลูที�
วดัได้ของธุรกิจหนึ�งๆ เช่นข้อมูลที�เป็นตัวเลข ข้อมูลที�วดัได้แต่ละตัวนีVมาจากการ อินเตอร์
เซคชั �น (Intersection) กนัของทุกๆ มติิ (Dimension) จากภาพที� 10 ตวัเลขที�วดัได้ที�อยู่ใน
ตาราง Sales Fact คอื จํานวนเงนิ (Number of Dollars), จํานวนหน่วยสนิค้าที�ขายได ้
(Number of Units Sold), ราคาสนิคา้ (Cost)  

     2.2 ตารางมติ ิ(Dimensional Table) เกบ็คําอธบิายของแต่ละตารางมติขิองธุรกจิ
เอาไว้ ซึ�งคําอธิบายเหล่านีVจะช่วยในการอธิบายถึงสมาชิกในทุกๆ มิติและในตารางมิติจะ
ประกอบดว้ยหลายๆ แอททรบิวิต์ (Attributes) ซึ�งแอททรบิวิต์ที�ดจีะต้องเป็นตวัอกัษรและแต่ละ 
แอททรบิวิตจ์ะตอ้งแยกออกจากกนั  

คิวบ ์(Cube) 
ควิบ์ (Cube) คอื Model ขอ้มูลของคลงัขอ้มูล ซึ�งเปรยีบเสมอืนกบัรูปลูกบาศก์ที�มี

มุมมองหลากหลาย แต่ละมุมมองทําให้เกิดการสืบค้นข้อมูล (Query) จากคลงัข้อมูลได้
หลากหลายแบบ 

ควิบ์ประกอบด้วยองค์ประกอบที�สําคญั คอื มุมมองขอ้มูล (Dimension) และปรมิาณ
หรอืมลูค่าของขอ้มลู (Measure) 

การผสมผสานของตารางมติต่ิาง ๆ ของควิบม์โีครงสรา้งได ้2 แบบ คอื 
- โครงสรา้งแบบดาว (Star Schema) 
- โครงสรา้งแบบเกลด็หมิะ (Snowflake Schema) 
โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) 
โครงสร างชนิดนีVเป นที�นิยมสําหรบังานคลงัข อมูล จะมตีารางหลกัเป็นศูนย์รวมขอ้มูล

เพียงตารางเดยีว และมตีารางมติิเท านั Vนโครงสร างชนิดนีVจะช วยเพิ�มความเร็วในการสบืค้น
ขอ้มลู (Query) เนื�องจากความสมัพนัธ ระหว างตารางไม ซบัซ อน ดงัภาพที� 11 
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ภาพที� 11   โครงสรา้งแบบดาว (Star Schema) 
 

โครงสร้างแบบเกลด็หิมะ (Snowflake Schema) 
 

 มโีครงสรา้งที�แตกต่างจากโครงสรา้งแบบดาวคอื ตารางมติมิหีลายระดบั และมคียีท์ี�โยง
ไปยงัตารางมติอิื�นอกี ดงันั Vน โครงสรา้งแบบนีVจะซบัซอ้นมากขึVน รวมทั Vงมผีลใหก้ารสบืคน้ขอ้มลู 
(Query) ยากขึVนดว้ย ดงัภาพที� 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที� 12 โครงสรา้งแบบเกลด็หมิะ (Snowflake Schema) 
  
ทฤษฎีผงัแสดงเหตแุละผลหรือผงัก้างปลา (Causes and Effect or Fishbone Diagram) 
 

ประชาสรรณ์ แสนภกัด(ี2547) ได้กล่าวถงึแผนผงัสาเหตุและผล ไว้ว่า แผนผงัสาเหตุ
และผลเป็นแผนผงัที�แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหา (Problem) กบัสาเหตุทั Vงหมดที�เป็นไป
ไดท้ี�อาจก่อใหเ้กดิปญัหานั Vน (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในชื�อ
ของ “ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram)” เนื�องจากหน้าตาแผนภูมมิลีกัษณะคลา้ยปลาที�เหลอื
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แต่ก้าง หรอืหลายๆ คนอาจรู ้จกัในชื�อของแผนผงัอชิกิาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ�งไดร้บัการ
พฒันาครั Vงแรกเมื�อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอร ุอชิกิาว่า แห่งมหาวทิยาลยัโตเกยีว 

เมื�อไรจงึจะใชแ้ผนผงักา้งปลา 
1. เมื�อตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปญัหา  
2. เมื�อต้องการทําการศึกษา ทําความเข้าใจ หรอืทําความรู้จกักบักระบวนการอื�น ๆ 

เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปญัหาเฉพาะในพืVนที�ของตนเท่านั Vน แต่เมื�อมกีาร ทําผงั
กา้งปลาแลว้ จะทาํใหเ้ราสามารถรูก้ระบวนการของแผนกอื�นไดง้า่ยขึVน  

3. เมื�อตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ�งจะช่วยใหทุ้กๆ คนใหค้วามสนใจใน
ปญัหาของกลุ่มซึ�งแสดงไวท้ี�หวัปลา 

วธิกีารสรา้งแผนผงัสาเหตุและผลหรอืผงักา้งปลา 
สิ�งสาํคญัในการสรา้งแผนผงั คอื ตอ้งทาํเป็นทมี เป็นกลุ่ม โดยใชข้ ั Vนตอน 6 ขั VนตอนดงันีV 
1. กําหนดประโยคปญัหาที�หวัปลา 
2. กําหนดกลุ่มปจัจยัที�จะทาํใหเ้กดิปญัหานั Vนๆ  
3. ระดมสมองเพื�อหาสาเหตุในแต่ละปจัจยั 
4. หาสาเหตุหลกัของปญัหา  
5. จดัลาํดบัความสาํคญัของสาเหตุ  
6. ใชแ้นวทางการปรบัปรงุที�จาํเป็น 
การกําหนดปจัจยับนกา้งปลา 
เราสามารถที�จะกําหนดกลุ่มปจัจยัอะไรก็ได้ แต่ต้องมั �นใจว่ากลุ่มที�เรากําหนดไว้เป็น

ปจัจยันั Vนสามารถที�จะช่วยให้เราแยกแยะและกําหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบ และเป็น
เหตุเป็นผลโดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปจัจยั (Factors) เพื�อจะนําไปสู่การ
แยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึ�ง 4M 1E นีVมาจาก 

M - Man คนงาน หรอืพนกังาน หรอืบุคลากร  
M - Machine เครื�องจกัรหรอือุปกรณ์อํานวยความสะดวก  
M - Material วตัถุดบิหรอือะไหล่ อุปกรณ์อื�นๆ ที�ใชใ้นกระบวนการ  
M - Method กระบวนการทาํงาน  
E - Environment อากาศ สถานที� ความสว่าง และบรรยากาศการทาํงาน 
แต่ไม่ไดห้มายความว่า การกําหนดก้างปลาจะต้องใช ้4M 1E เสมอไป เพราะหากเรา

ไมไ่ดอ้ยูใ่นกระบวนการผลติแลว้ ปจัจยันําเขา้ (input) ในกระบวนการกจ็ะเปลี�ยนไป เช่น ปจัจยั
การนําเขา้เป็น 4P ไดแ้ก่ Place, Procedure, People และ Policy หรอืเป็น 4S Surrounding, 
Supplier, System และ Skill ก็ได้ หรอือาจจะเป็น MILK Management, Information, 
Leadership, Knowledge กไ็ด ้นอกจากนั Vน หากกลุ่มที�ใช้ก้างปลามปีระสบการณ์ในปญัหาที� 
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เกดิขึVนอยู่แล้ว ก็สามารถที�จะกําหนดกลุ่ม ปจัจยัใหม่ให้เหมาะสมกบัปญัหาตั Vงแต่แรกเลยก็ได้
เช่นกนั 

การกําหนดหวัขอ้ปญัหาที�หวัปลา 
การกําหนดหวัขอ้ปญัหาควรกําหนดให้ชดัเจนและมคีวามเป็นไปได ้ซึ�งหากเรากําหนด

ประโยคปญัหานีVไม่ชดัเจนตั Vงแต่แรกแล้ว จะทําใหเ้ราใชเ้วลามากในการค้นหาสาเหตุ และจะใช้
เวลานานในการทําผงัก้างปลา การกําหนดปญัหาที�หวัปลา เช่น อตัราของเสยี อตัราชั �วโมงการ
ทาํงานของคนที�ไมม่ปีระสทิธภิาพ อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ หรอือตัราต้นทุนต่อสนิคา้หนึ�งชิVน เป็น
ต้น ซึ�งจะเห็นได้ว่า ควรกําหนดหวัข้อปญัหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิดเพื�อจะได้
กา้งปลาที�ละเอยีดสวยงาม คอื การถาม ทาํไม ทาํไม ทาํไม ในการเขยีนแต่ละกา้งยอ่ยๆ 

 
ผงักา้งปลาประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนีV 
ส่วนปญัหาหรอืผลลพัธ์ (Problem or Effect) ซึ�งจะแสดงอยู่ที�หวัปลา ส่วนสาเหตุ 

(Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอ้กีเป็น 
1. ปจัจยั (Factors) ที�ส่งผลกระทบต่อปญัหา (หวัปลา)  
2. สาเหตุหลกั  
3. สาเหตุยอ่ย  
ซึ�งสาเหตุของปญัหา จะเขยีนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรอง

และกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 13 ตวัอยา่งผงัก้างปลา 
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ทางดา้นขวาสุดหรอืซา้ยสุดของแผนภูม ิโดยมเีสน้หลกัตามแนวยาวของกระดูกสนัหลงั 
จากนั Vนใส่ชื�อของปญัหายอ่ย ซึ�งเป็นสาเหตุของปญัหาหลกั 3-6 หวัขอ้ โดยลากเป็นเสน้ก้างปลา 
(Sub-bone) ทาํมมุเฉียงจากเสน้หลกั เสน้กา้งปลาแต่ละเสน้ใหใ้ส่ชื�อของสิ�งที�ทําใหเ้กดิปญัหานั Vน
ขึVนมา ระดบัของปญัหาสามารถแบ่งย่อยลงไปไดอ้กี ถ้าปญัหานั Vนยงัมสีาเหตุที�เป็นองคป์ระกอบ
ย่อยลงไปอกี โดยทั �วไปมกัจะมกีารแบ่งระดบัของสาเหตุย่อยลงไปมากที�สุด 4-5 ระดบั เมื�อมี
ขอ้มูลในแผนภูมทิี�สมบูรณ์แล้ว จะทําให้มองเหน็ภาพขององคป์ระกอบทั Vงหมด ที�จะเป็นสาเหตุ
ของปญัหาที�เกดิขึVน 

ขอ้ด ี
1. ไม่ต้องเสียเวลาแยกความคิดต่างๆ ที�กระจดักระจายของแต่ละสมาชิก แผนภูมิ

กา้งปลาจะช่วยรวบรวมความคดิของสมาชกิในทมี 
2. ทําให้ทราบสาเหตุหลกัๆ และสาเหตุย่อยๆ ของปญัหา ทําให้ทราบสาเหตุที�แท้จรงิ

ของปญัหา ซึ�งทาํใหเ้ราสามารถแกป้ญัหาไดถู้กวธิ ี
ขอ้เสยี 
1. ความคดิไมอ่สิระเนื�องจากมแีผนภมูกิา้งปลาเป็นตวักําหนดซึ�งความคดิของสมาชกิใน

ทมีจะมารวมอยูท่ี�แผนภมูกิา้งปลา 
2. ต้องอาศัยผู้ที�มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใช้แผนภูมิก้างปลาในการระดม

ความคดิ 
จากแนวความคดิแผนผงัก้างปลา(Fish Bone Diagram) ผูศ้กึษาพบว่า แผนผงัก้างปลา

เป็นเครื�องมอืที�ใช้ในการค้นหาสาเหตุของปญัหาที�เกิดขึVน เพื�อทําให้สามารถแก้ไขปญัหาได้
อยา่งถูกตอ้ง ซึ�งเราสามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาครั VงนีVโดยการนํามาวเิคราะหห์าสาเหตุ
ของปญัหาที�เกดิขึVน เพื�อนํามาสาเหตุของปญัหามาทาํการปรบัปรงุแกไ้ขได ้
 
ทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) 
 

โอภาส เอี�ยมสริวิงศ์ (2548 : 50-57) ได้กล่าวถงึวงจรการพฒันาระบบไวด้งันีV  การ
พฒันาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศขึVนมา เพื�อใช้สําหรบั
แกป้ญัหา หรอืสรา้งมลูค่าเพิ�มใหก้บัธุรกจิ โดยปกตแิลว้คาํว่า “วงจรชวีติ (Life Cycle)” มกัใชก้บั
สิ�งมชีวีติบนโลก ไม่ว่าจะเป็นวงจรชวีติของมนุษย์ สตัว์ หรอืพชื ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการเกดิ การ
ดาํเนินชวีติ และการตาย ในทาํนองเดยีวกนั เมื�อนําวงจรชวีติมาใชก้บัซอฟทแ์วร ์ซึ�งเริ�มจากการ
วางแผนเพื�อวเิคราะหป์ญัหาของระบบงานเดมิ จากนั Vนจงึดําเนินการศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้น
แง่มุมต่างๆ จนกระทั �งได้มกีารนําซอฟท์แวรม์าใช้งาน และเมื�อมกีารนําซอฟแวร์มาใช้งานไป
ตามกาลเวลา สิ�งแวดลอ้มต่างๆ รวมถงึเทคโนโลยกีอ็าจเปลี�ยนแปลงไปตามยุคสมยั ซอฟทแ์วร์
ดงักล่าวกอ็าจไมต่อบสนองการใชง้านที�ดไีดอ้กีต่อไป ดงันั Vนจงึมคีวามจาํเป็นที�จะต้องเลกิใชง้าน
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หรอืเปลี�ยนแปลงซอฟทแ์วรเ์หล่านีV และดาํเนินการวางแผนเพื�อเริ�มศกึษาถงึปญัหาใหม่ ดว้ยการ
พฒันาระบบใหม่หรอืนําซอฟท์แวร์ใหม่ที�เหมาะสมมาใช้งานแทน และด้วยเหตุผลดงักล่าว 
ซอฟท์แวร์จึงสามารถมวีงจรชีวิตได้เช่นเดียวกัน ที�เรยีกว่าวงจรการพฒันาระบบ (System 
Development Life Cycle) หรอืมกัเรยีกสั Vนๆ ว่า SDLC ดงัภาพที� 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 14 ภาพวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) 
 

การพัฒนาซอฟท์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลัก 
ดว้ยกนัคอื การวเิคราะห ์(Analysis) การออกแบบ (Design) และการนําไปใช ้(Implementation) 
ซึ�งกิจกรรมทั VงสามนีVสามารถใช้งานได้ดกีบัโครงการซอฟท์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที�โครงการ
ซอฟทแ์วรข์นาดใหญ่ มกัจําเป็นต้องใช้แบบแผนการพฒันาซอฟทแ์วรต์ามแนวทางของ SDLC 
จนครบทุกกจิกรรม โดยประกอบดว้ยขั Vนตอนต่างๆ ดงันีV 
 

ขั [นตอนที� 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 
การวางแผนโครงการ จดัเป็นกระบวนการพืVนฐานบนความเขา้ใจอย่างถ่องแทว้่าทําไม 

(Why) ต้องสร้างระบบใหม่ ทีมงานต้องพิจารณาว่าต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรเกี�ยวกับ
กระบวนการสรา้งระบบใหม ่ขั Vนตอนแรกคอื ต้องมจีุดกําเนิดของระบบงาน (Project Initiate) ซึ�ง
โดยปกติแล้ว จุดกําเนิดของระบบงานมกัเกิดขึVนจากผู้ใช้ระบบ เนื�องจากผู้ใช้ระบบเป็นผู้ที�
ปฏบิตังิานกบัระบบโดยตรง และเมื�อผู้ใช้งานมคีวามต้องการปรบัปรุงระบบงาน ดงันั Vน จงึถือ
เป็นจุดเริ�มต้นในบทบาทของนักวเิคราะหร์ะบบ ว่าจะต้องทําการศกึษาถงึขอบเขตปญัหาที�ผูใ้ช้
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ระบบกําลงัประสบอยู ่และจะดาํเนินการแกไ้ขอยา่งไร รวมถงึศกึษาความเป็นไปไดว้่า ระบบใหม่
ที�จะพฒันานั Vนมคีวามเป็นไปไดแ้ละคุม้ค่าที�จะลงทุนใหห้รอืไม ่

สรปุขั Vนตอนของการวางแผนโครงการ จะประกอบไปดว้ยกจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนีV 
- กําหนดปญัหา (Problem Definition) 
- ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) 
- จดัทาํตารางกําหนดเวลาโครงการ (Project Scheduling)   
- จดัตั Vงทมีงานโครงการ (Staff the project) 
- ดาํเนินการโครงการ (Launch the project) 

 
ขั [นตอนที� 2 : การวิเคราะห ์(Analysis) 
 
ขั Vนตอนการวเิคราะหจ์ะตอ้งมคีาํตอบเกี�ยวกบัคาํถามว่าใคร (Who) เป็นผูใ้ชร้ะบบ และมี

อะไรบา้ง (What) ที�ระบบต้องทํา ในระยะนีV นักวเิคราะหร์ะบบจะต้องดําเนินการในขั Vนตอนของ
การวเิคราะหร์ะบบงานปจัจุบนั (Current System) เพื�อนํามาพฒันาแนวคดิสําหรบัระบบใหม ่
(New System) ดงันั Vน จงึต้องมกีารรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering) จงึ
จดัเป็นงานส่วนพืVนฐานของการวเิคราะห ์โดยขอ้มลูความต้องการเหล่านีV นักวเิคราะหร์ะบบจะ
นํามาวเิคราะหเ์พื�อที�จะประเมนิว่าควรมอีะไรบา้งที�ระบบใหมต่อ้งดาํเนินการ 

นักวเิคราะห์ระบบสามารถรวบรวมความต้องการต่างๆ ได้จากการสงัเกตการทํางาน
ของผู้ใช้ การใช้เทคนิคการสมัภาษณ์ หรอืการจดัทําแบบสอบถาม ดงันั Vนการรวบรวมความ
ตอ้งการ จงึเป็นกจิกรรมสาํคญัเพื�อคน้หาความจรงิและตอ้งทาํความเขา้ใจซึ�งกนัและกนั เพื�อสรุป
ออกมาเป็นข้อกําหนด (Requirement Specification) ที�มคีวามชดัเจน โดยขอ้กําหนดเหล่านีV 
เมื�อผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอ่านแลว้จะตอ้งสามารถตคีวามหมายไดต้รงกนั  

สรปุขั Vนตอนของการวเิคราะห ์จะประกอบไปดว้ยกจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนีV 
- วเิคราะหร์ะบบงานปจัจบุนั 
- รวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ และนํามาวเิคราะห์เพื�อสรุปเป็นขอ้กําหนดที�

ชดัเจน 
- นําขอ้กําหนดมาพฒันาออกแบบมาเป็นความตอ้งการของระบบใหม ่
- สร้างแบบจําลองกระบวนการของระบบใหม่ด้วยการวาดแผนภาพกระแสข้อมูล 

(Data Flow Diagram : DFD) 
- สรา้งแบบจาํลองขอ้มลู ดว้ยการวาดแผนผงัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง Entity หรอื

กลุ่มขอ้มลู  (Entity Relation Diagram : ERD) 
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ขั [นตอนที� 3 : การออกแบบ (Design) 
 
ขั Vนตอนการออกแบบ เป็นการพจิารณาว่า ระบบจะดําเนินการไปไดอ้ย่างไร (How) ซึ�ง

เกี�ยวข้องกบัยุทธวธิกีารออกแบบที�ว่าด้วยการตดัสนิใจว่าจะพฒันาระบบใหม่ด้วยแนวทางใด 
เช่น พฒันาขึVนเอง ซืVอโปรแกรมสาํเรจ็รปู หรอืว่าจา้งบรษิทัพฒันาระบบให ้เป็นตน้ 

นอกจากนีVข ั Vนตอนการออกแบบจะเกี�ยวข้องกับการออกแบบทางสถาปตัยกรรม 
(Architecture Design) ที�เกี�ยวขอ้งกบัฮารด์แวร ์ซอฟแวรแ์ละเครอืข่าย, การออกแบบรายงาน 
(Output Design) การออกแบบจอภาพเพื�อปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช ้(User Interface), การออกแบบ
ผงังานระบบ (System Flowchart), ซึ�งรวมถงึรายละเอยีดโปรแกรม (Specific Programs), 
ฐานขอ้มูล (Databases) และไฟล์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง และขั VนตอนนีVจะมุ่งเน้นถงึการดําเนินงาน
แก้ไขปญัหาด้วยการนําผลลพัธ์ของแบบจําลองทางตรรกะ (Logical Model) ที�ได้จากขั Vนตอน
การวเิคราะหม์าพฒันาเป็นแบบจาํลองทางกายภาพ (Physical Model)  

สรปุขั Vนตอนของการออกแบบ จะประกอบไปดว้ยกจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนีV 
- พจิารณาแนวทางในการพฒันาระบบ 
- ออกแบบสถาปตัยกรรมระบบ (Architecture Design) 
- ออกแบบฐานขอ้มลู (Database Design) 
- ออกแบบขอ้มลูที�ไดจ้ากระบบ (Output Design) 
- ออกแบบสิ�งที�จะป้อนเขา้สู่ระบบ (Input Design) 
- ออกแบบหน้าจอปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช ้(User Interface Design) 
- จดัทาํตน้แบบ (Prototype) 
- ออกแบบโปรแกรม (Structure Chart) 

 
ขั [นตอนที� 4 : การนําไปใช้ (Implementation Phase) 
 
ในขั Vนตอนการนําไปใช ้จะทําใหร้ะบบเกดิผลขึVนมาดว้ยการสรา้งระบบทดสอบ และการ

ตดิตั Vงระบบ โดยวตัถุประสงคห์ลกัของกจิกรรมในระยะนีV ไมใ่ช่เพยีงแค่ความน่าเชื�อถอืของระบบ 
หรอืระบบตอ้งสามารถทาํงานไดด้เีพยีงเท่านั Vน แต่ต้องมั �นใจว่าผูใ้ชร้ะบบต้องไดร้บัการฝึกอบรม
เพื�อใช้งานระบบ และความคาดหวงัในองค์กรที�ต้องการผลตอบแทนในด้านดกีบัการใช้ระบบ
ใหม ่ลาํดบักจิกรรมต่างๆ ทุกกจิกรรมจะต้องเขา้มาดําเนินการร่วมกนัในระยะนีVเพื�อใหร้ะบบการ
ปฏบิตังิานลงเอยถงึที�สุด 

สรปุขั Vนตอนของการออกแบบ จะประกอบไปดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปนีV 
- สรา้งระบบขึVนมาโดยการเขยีนโปรแกรม 
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- ตรวจสอบความถูกต้องทั Vงทางด้าน Verification และ Validation และดําเนินการ
ทดสอบระบบ 

- แปลงขอ้มลู (Convert Data) 
- ตดิตั Vงระบบ (System Installation) 
- ฝึกอบรมผูใ้ชง้าน และประเมนิผลระบบใหม ่

 
ขั [นตอนที� 5: การบาํรงุรกัษา (Support and Maintenance) 
 
โดยปกตแิลว้ ขั Vนตอนการบํารุงรกัษา จะไม่นําเขา้ไปรวมกบัส่วนของ SDLC จนกระทั �ง

หลงัจากที�ระบบไดม้กีารตดิตั Vงเพื�อใชง้านแลว้เท่านั Vน ขั VนตอนนีVจะใชเ้วลายาวนานที�สุดเมื�อเทยีบ
กบัขั Vนตอนอื�นๆ ที�ผ่านมา เนื�องจากระบบจะต้องไดร้บัการบํารุงรกัษาตลอดระยะเวลาที�มกีารใช้
ระบบ สิ�งที�คาดหวงัของหน่วยงานคอื ต้องการใหร้ะบบสามารถใชง้านไดย้าวนานหลายปี ระบบ
มีความสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตได้ ดังนั Vนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว           
จงึสามารถทําการเพิ�มเติมคุณสมบตัิระบบให้มปีระสทิธภิาพสูงขึVน รวมถงึการแก้ไขปรบัปรุง
โปรแกรม ในกรณทีี�เกดิขอ้ผดิพลาดที�เพิ�งคน้พบ และการเขยีนโมดลูการทาํงานเพิ�มเตมิ เป็นตน้ 

ขอ้สงัเกต ขั Vนตอนการบํารุงรกัษาจะมคี่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง ดงันั Vน หากระบบที�ไม่ไดร้บั
การวางแผนที�ดตีั Vงแต่เริ�มต้น จนกระทั �งไดร้ะบบที�พฒันามาแลว้เสรจ็ ก็อาจก่อให้เกดิปญัหาใน
ด้านของระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง หรือระบบมี
ขอ้ผดิพลาดสงู กรณดีงักล่าว จะทาํใหต้อ้งสญูเสยีเวลาไปกบัการปรบัแก้โปรแกรมอย่างต่อเนื�อง
ตลอดระยะเวลาของการบาํรงุรกัษา ซึ�งทาํใหเ้กดิค่าใชจ้่ายสูงขึVนหลายเท่าตวั รวมถงึการสูญเสยี
เวลา และการสญูเสยีโอกาส 

สรปุขั Vนตอนของการบาํรงุรกัษา จะประกอบไปดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปนีV 
- การบาํรงุรกัษาระบบ (System Maintenance) 
- การเพิ�มเตมิคุณสมบตัใิหม่ๆ  เขา้ไปในระบบ (Enhance the System) 
- การสนบัสนุนการใชง้านของผูใ้ช ้(Support the Users) 

 
งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อวิเคราะห์การขาย ได้แนวคิดจากฉวีวรรณ  อารยะ
สัมพันธ์(2550) ซึ�งทําการออกแบบ วิเคราะห์เพื�อพัฒนาระบบการขายสําหรับ Central 
Marketing Group โดยใช้การออกแบบระบบขอ้มูลเชงิสมัพนัธ์และระบบฐานขอ้มูลหลายมติ ิ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายมาทําการวิเคราะห์ เพื�อการวางแผนทางการตลาดให้มี
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ประสทิธภิาพมากขึVน และการสร้างระบบคลงัข้อมูลมาใช้งานเพื�อช่วยให้ข้อมูลต่างๆ ที�มอียู่
สามารถสนับสนุนการตดัสนิใจการวางแผนการตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัต่อความต้องการของ
ผูบ้รหิารตลอดจนการสรา้งความไดเ้ปรยีบกบัคู่แขง่ขนัทางการคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

การพฒันาคลังข้อมูลกับสารสนเทศภายนอก ได้แนวคิดมาจากกรณีศึกษาจรงิของ 
Sears, MCI และ First American เป็นกรณีศกึษาคลงัขอ้มลูเพื�อเรยีนรูถ้งึบทบาทสําคญัของ
เทคนิคการจดัการทรพัยากรขอ้มลู เช่น คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) ที�ช่วยปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิานและการตดัสนิใจในการแข่งขนัทางธุรกจิ โดยสรุปจากการศกึษาของ Sears กล่าวได้
ว่าระดบัเฉลี�ยของรายไดแ้ละการบรโิภคของประชากรสามารถนํามาใชเ้พื�อพจิารณาเลอืกสถาน
ที�ตั Vงรา้นใหม่ ขณะที�ขอ้มูลการตลาดทําใหบ้รษิทัสามารถวดัผลการดําเนินงานเปรยีบเทยีบกบั
เศรษฐกจิและคู่แข่งได ้ สําหรบั MCI และ First American กล่าวไดว้่าการใชข้อ้มลูในคลงัเรื�อง
พฤตกิรรมการซืVอของลกูคา้ของตนและลกูคา้ของธุรกจิอื�น เพื�อปรบัปรงุการโฆษณาการตลาดให้
ประสบความสําเรจ็ โดยการรวมข้อมูลภายในและภายนอกของลูกค้าและข้อมูลการตลาดใน
คลงัขอ้มลู ทําใหบ้รษิทัสามารถวเิคราะหผ์ลการดําเนินกจิการและกําหนดยุทธศาสตรก์ารตลาด
ไดด้ขีึVน 

แนวคิดการบูรณาการโปรแกรมประยุกต์ให้เข้ากับคลังข้อมูล ได้แนวคิดมาจาก
กรณีศกึษาจรงิของ Vtel Corporation(1989) เป็นกรณีศกึษาเกี�ยวกบัการบูรณาการโปรแกรม
ประยุกต์ธุรกิจกบัคลงัข้อมูลของบรษิัทแห่งหนึ�ง ที�ตดัสนิใจที�จะใช้โปรแกรมประยุกต์ Oracle 
โดยใช้คลงัขอ้มูลที�มากบัโปรแกรมประยุกต์นีV คอื มูลค่าของคลงัขอ้มูลและเครื�องมอืวเิคราะห์
ของธุรกจิ โดยคลงัขอ้มูลช่วยใหเ้ขา้ใจธุรกจิมากขึVน และสามารถวเิคราะหค์วามสามารถในการ
ทํากําไรของธุรกิจได้ คลังข้อมูลใหม่ทําหน้าที�บีบและแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลรายการ
เปลี�ยนแปลงเชงิสมัพนัธ ์Oracle เดมิของบรษิทัและยา้ยไปเป็นคลงัขอ้มลูใหม่ซึ�งเป็นฐานขอ้มลู
หลายมติ ิผูท้ี�ใช้โปรแกรมจะชอบเครื�องมอืสําหรบัจดัทํารายงานนีVมากกว่าเครื�องมอืเดมิที�ใชอ้ยู่
ในปจัจุบนั ที�อนุญาตให้มองหาข้อมูลที�จดัระเบียบในหลายแนวทาง เช่น แผนภูมพิาย (Pie 
Chart) และกราฟแท่ง (Bar graph) จากเดมิที�แสดงในรปูตารางเท่านั Vน ส่งผลใหก้ารสบืคน้ขอ้มลู
ในรปูแบบต่างๆ ทาํไดง้า่ยและรวดเรว็มากขึVน  
  
  
 
 
 
 
 
 



บทที� 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
การศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการวิเคราะห์การขาย กรณีศึกษา บรษิัท    

เชสเตอรฟู้์ด จาํกดั (Chester’s Grill) ในบทนี2จะกล่าวถงึระเบยีบวธิกีารศกึษา ดงันี2 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
2. การวเิคราะหข์อ้มลู  
3. ผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิ
การศกึษาคน้ควา้นี2รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ ประชากรที�ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้

คอื ผูบ้รหิารของสายงานปฎบิตักิาร ผูบ้รหิารของสํานักการตลาด และพนักงานสายงานปฎบิตัิ
การ รวมทั 2งสิ2น 25 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื�อทําการสมัภาษณ์ด้วยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจงเฉพาะผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํรายงานวเิคราะหก์ารขายและนํารายงานไป
ใชใ้นการวางแผนและตดัสนิใจ ดงันั 2นสามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มผูใ้ชง้าน
เพื�อการวางแผนและตดัสินใจ และกลุ่มผู้ใช้งานประจําวนั รวมกลุ่มตัวอย่างทั 2งสิ2น 19 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเพื�อการวางแผนและตดัสนิใจ 11 คนและกลุ่มผู้ใช้งานประจําวนั ซึ�งมี
รายละเอยีด ดงันี2 

กลุ่มที� 1 ผูใ้ชง้านเพื�อการวางแผนและตดัสนิใจ 
ผูใ้ชง้านระดบันี2 ได้แก่ ผู้บรหิารสายงานปฎบิตักิารและสํานักการตลาด ได้แก่ ผู้จดัการ

ทั �วไปสายงานปฏบิตัิการ ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิาร ผู้จดัการสํานักการตลาด และผู้จดัการฝ่าย
การตลาด ที�ตอ้งการนํารายงานการขายไปใชใ้นการวเิคราะหใ์นรปูแบบที�ต้องการ แต่ไม่สามารถ
สรา้งรายงานดว้ยตนเองได ้ผูใ้ชง้านระดบันี2จงึไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามรูท้างดา้นไอทมีากนกั 

การรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 11 ชุด จากผูบ้รหิารสายงานปฎบิตักิาร
และสํานักการตลาด โดยเลอืกสมัภาษณ์ผูบ้รหิารทั 2งหมด 11 คน โดยคดัเลอืกเฉพาะผูบ้รหิารที�
นํารายงานวเิคราะหก์ารขายไปใชใ้นการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ 

- ผูจ้ดัการทั �วไปสายงานปฎบิตักิารทั 2งหมด 2 คน  
- ผูจ้ดัการสาํนกังานการตลาด 1 คน 
- ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดทั 2งหมด 2 คน 
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- ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารทั 2งหมด 6 คน 
กลุ่มที� 2 ผูใ้ชง้านประจาํวนั 
     ผูใ้ชง้านระดบันี2 ไดแ้ก่ พนักงานสายงานปฎบิตักิารและผูจ้ดัการเขตปฎบิตักิารซึ�งมี

หน้าที�ตอ้งจดัทาํรายงานเพื�อเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยผูใ้ชง้านระดบันี2 สามารถสรา้งรายงานได้
ด้วยตนเอง ซึ�งก่อนการเริ�มใช้งานจะต้องได้รบัการอบรมให้ความรู้ในเรื�องการสร้างรายงาน 
เรยีกดรูายงานจากระบบจากพนกังานฝา่ยไอทก่ีอน 

     การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสมัภาษณ์ผู้ใช้งานประจําวนั 8 ชุด จากพนักงานสาย
งานปฎิบตัิการและผู้จดัการเขตปฎิบตัิการโดยเลอืกสมัภาษณ์ผู้ใช้งานทั 2งหมด 8 คน เฉพาะ
ผูใ้ชง้านที�จดัทาํรายงานวเิคราะหก์ารขายประจาํวนั ไดแ้ก่ 

- ผูจ้ดัการเขตปฏบิตักิารทั 2งหมด 6 คน 
- พนกังานสายงานปฎบิตักิารทั 2งหมด 2 คน 
2. การเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รวบรวมขอ้มูลจากรายงานการขายที�จดัทําขึ2นจากระบบ Smart POS ทั 2งในรูปแบบ 

Fixed Format และ Text Format เพื�อมาเปลี�ยนรปูแบบใหส้ามารถจดัเกบ็ไดเ้ป็นคลงัขอ้มลู และ
รูปแบบของรายงานการขายเดมิที�จดัทําไว้เพื�อนําเสนอผู้บรหิารในรูปแบบแผนภูมต่ิางๆ เพื�อ
สามารถออกแบบการสร้างรายงานวิเคราะห์การขายที�ตรงตามความต้องการและนําเสนอ
ผูบ้รหิารได ้
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ในการศกึษาการพฒันาระบบสารสนเทศในครั 2งนี2เพื�อใหก้ารศกึษาบรรลุวตัถุประสงค์ที�
กําหนดไว ้ผูศ้กึษาไดนํ้าทฤษฎวีงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ มาเป็นเครื�องมอืสนับสนุนใน
ส่วนของการวเิคราะหม์ลู ซึ�งประกอบดว้ยขั 2นตอนดงันี2 

1. การวางแผนระบบ 
2. การวเิคราะหค์วามตอ้งการใชร้ะบบ 
3. การออกแบบระบบ 
4. การนําไปใช ้
5. การบาํรงุรกัษา 
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ขั  นตอนที� 1 การวางแผนระบบ 
 

 ผู้ศึกษาเลือกใช้ทฤษฎีวิเคราะห์สาเหตุของปญัหาด้วยผังก้างปลา มาช่วยในการ
วเิคราะหข์อ้มลูเพื�อกําหนดปญัหาและศกึษาความเป็นไปได ้ซึ�งจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและแบบสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านประจาํวนั สามารถสรุปประเดน็ปญัหาไดเ้ป็น 
2 ประเดน็ ดงันี2 

ดา้นขอ้มลู 
-  ขอ้มลูที�จดัเกบ็ในฐานขอ้มลูที�ต่างกนั จะมคีวามแตกต่างกนัในการจดัเกบ็ เช่น ขอ้มลู

รายการขายในระบบ Smart POS จดัเกบ็บนฐานขอ้มลู Oracle และระบบ SAP จะถูกจดัเกบ็ใน
ฐานขอ้มูลของ SAP ดงันั 2นการเขา้ถงึขอ้มูลหรอืเรยีกใช้ขอ้มูล จะต้องอาศยัซอฟต์แวรใ์นการ
ประมวลผลรายงานที�ต่างกนั การเชื�อมขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูลหลกัจะต้องอาศยัเวลาในการถ่าย
โอนข้อมูลระหว่างกนั อีกทั 2งการมขี้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลที�กระจดักระจายทําให้ยากในการหา
รปูแบบในการที�จะรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นหนึ�งเดยีว  

-  การรวบรวมขอ้มลูที�ขา้มฐานขอ้มลูระหว่างระบบ Smart POS และระบบ SAP โดยใช้
การถ่ายโอนขอ้มลู หรอื Interface มกัจะเกดิความผดิพลาดของขอ้มลูบ่อยครั 2งในระหว่างการ
ถ่ายโอนขอ้มลู เช่น ขอ้มูลของทั 2ง 2 ระบบไม่ตรงกนัซึ�งเกดิจากความผดิพลาดระหว่างการถ่าย
โอนขอ้มลู (Interface) ทาํใหเ้กดิปญัหาในการเรยีกดขูอ้มลู 

ดา้นการใชง้านระบบ 
-  ในการเรยีกดูรายงานในปจัจุบนัมกีารแสดงผลการรายงานชา้ เนื�องจากใชก้ารเรยีกดู

ขอ้มูลตามรปูแบบที�ผู้บรหิารมคีวามต้องการนั 2นจะมลีกัษณะเชงิเปรยีบเทยีบซึ�งมกีารเชื�อมโยง
ซบัซ้อนหลายมติ ิผู้จดัทํารายงานต้องสบืค้นรายงานจากระบบและจดัทํารายงานวเิคราะห์การ
ขายในรปูแบบของแผนภมูเิชงิเปรยีบเทยีบ ซึ�งใชร้ะยะเวลาในการสบืคน้รายงานเป็นเวลานาน 

-  การเรยีกดูรายงานเมื�อผู้บรหิารต้องการดูขอ้มูลในระดบัลงลกึหรอืขอ้มูลเฉพาะบาง
รายการ เช่น กลุ่มสนิค้าที�ยอดขายตํ�าสุด/สูงสุดรายสปัดาห์ ผู้จดัทําต้องทําการเรยีกดูรายงาน
จากระบบ Smart POS และนําเขา้ขอ้มลูไปยงั Microsoft Excel เพื�อจดัทํารายงานเพื�อนําเสนอ
กบัผู้บรหิารในรูปแบบที�ต้องการ ในขั 2นตอนการเรยีกดูรายงานนั 2นค่อนข้างใช้เวลานานทําให้
ผูบ้รหิารไมส่ามารถไดร้บัขอ้มลูที�ตอ้งการทนัท ี

-  ในการเรียกดูรายงานในระบบนั 2นผู้ใช้งานต้องมีทักษะความรู้เกี�ยวกับระบบ
สารสนเทศพอสมควร ซึ�งปจัจุบนัพนักงานฝ่ายปฎบิตักิารจะขาดทกัษะดา้นนี2ทําให้เมื�อต้องการ
เรยีกดรูายงานเกดิความล่าชา้ 
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ขั  นตอนที� 2 วิเคราะหค์วามต้องการใช้ระบบ 
 
จากระบบการทาํงานปจัจุบนั ผูจ้ดัทํารายงานเพื�อวเิคราะหก์ารขายจะต้องทําการเรยีกดู

รายงานจากระบบ Smart POS ซึ�งใชเ้วลาในการประมวลผลรายงานค่อนขา้งชา้ จากนั 2นจงึนํา
ขอ้มลูที�ไดเ้ขา้สู่ Microsoft Excel เพื�อจดัทาํรายงานเพื�อวเิคราะหก์ารขายในรปูแบบของแผนภูม ิ
กราฟ หรอืรายงานเชงิเปรยีบเทยีบเพื�อนําเสนอต่อผู้บรหิารได้วเิคราะห์ในมุมมองต่างๆ ตาม
แบบที�ผู้บรหิารต้องการ ซึ�งพนักงานที�จดัทํายงัขาดทกัษะและความรูด้้านสารสนเทศ ส่งผลให้
บ่อยครั 2งผู้บรหิารได้รบัรายงานวเิคราะห์การขายล่าช้า ดงัภาพที� 15 ระบบการจดัทํารายงาน
วเิคราะหก์ารขายของบรษิทัที�อยูป่จัจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 15  ระบบการจดัทํารายงานวเิคราะหก์ารขายของบรษิทัที�ใชอ้ยู่ปจัจบุนั 
 
ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ปญัหาที�เกิดขึ2นจากการทํางานระบบปจัจุบันด้วยการ

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเพื�อหาสาเหตุของปญัหาและแนวทางแก้ไข ซึ�งสามารถแบ่งตามความ
ตอ้งการตามกลุ่มผูใ้ชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี2 

 
 



 35

กลุ่มที� 1 ผูใ้ชง้านเพื�อการวางแผนและตดัสนิใจ 
ผู้ศึกษาได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บรหิารสายงานปฎิบตัิการและสํานักการตลาด ได้แก่ 

ผูจ้ดัการทั �วไปสายงานปฏบิตักิาร ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร ผูจ้ดัการสาํนกัการตลาด และผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด จากแบบสมัภาษณ์ผู้บรหิารรวมทั 2งหมด 11 คน สามารถสรุปความต้องการใช้
ระบบ ไดด้งันี2 

1.  สามารถสรา้งรายงานที�แสดงถงึการวเิคราะหข์อ้มลูที�จาํเป็นขององคก์ร 
2.  ผูบ้รหิารสามารถที�จะเรยีกดขูอ้มลูที�จาํเป็นและเปลี�ยนมมุมองที�ตอ้งการไดเ้อง 
3.  ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลในแต่ละส่วนงานขององค์กรที�แยกกันมาเชื�อม

ความสมัพนัธก์นัและเรยีกดขูอ้มลูได ้และไมย่ากต่อการเรยีกด ู
4.  ลดการจดัเกบ็ขอ้มลูที�ไมม่ปีระโยชน์ในการนําไปใชง้านขององคก์ร 
กลุ่มที� 2 ผูใ้ชง้านประจาํวนั 
ผูศ้กึษาไดท้าํการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านประจาํวนั ซึ�งไดแ้ก่ พนกังานสายงานปฎบิตักิารและ

ผูจ้ดัการเขตปฎบิตักิารโดยเลอืกสมัภาษณ์ผู้บรหิารทั 2งหมด 8 คน จากแบบสมัภาษณ์ผู้ใช้งาน
ประจาํวนั สามารถสรปุความตอ้งการใชร้ะบบไดด้งันี2 

1.  สามารถตกแต่งรายงานและสรา้งรายงานไดง้า่ย 
2.  ลดทรพัยากรที�ใชจ้ดัทาํรายงานเพื�อนําเสนอผูบ้รหิาร 
3.  แสดงขอ้มลูในส่วนงานของตนไดค้รบทุกมุมมอง และขอ้มลูในแต่ละมุมมองมคีวาม

ถูกตอ้ง 
4.  ลดความผดิพลาดของขอ้มลูที�ดงึมาจากหลายๆ ฐานขอ้มลูในการทํารายงานเพื�อการ

วเิคราะห ์
จากการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ ผู้ศึกษาจงึมกีารเสนอแนวทางในการนํา

ขอ้มลูจากระบบ Smart POS มาสรา้งเป็นคลงัขอ้มลู เพื�อที�จะไดนํ้ามาออกแบบระบบการสรา้ง
รายงานวิเคราะห์การขายตามที�ผู้บรหิารต้องการได้และสามารถลดระยะเวลาในการจดัทํา
รายงานและสบืค้นรายงานจากระบบ ทําให้ผูบ้รหิารไดร้บัรายงานได้รวดเรว็และสามารถนําไป
วเิคราะห์ได้อย่างรวดเรว็ และแม่นยํามากขึ2น โดยเรยีกระบบสารสนเทศที�พฒันาขึ2นว่า ระบบ 
Smart Business Intelligence ซึ�งต่อไปนี2จะเรยีกว่าระบบ Smart BI ดงัภาพที� 16 การจดัทํา
รายงานดว้ยระบบ Smart BI  
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ภาพที� 16  การจดัทาํรายงานดว้ยระบบ Smart BI 
  
 จะเหน็ว่าการจดัทํารายงานดว้ยระบบ Smart BI สามารถช่วยลดขั 2นตอนการทํางานได้
และช่วยให้ผู้บรหิารสามารถเรยีกดูขอ้มูลหรอืรายงานได้ด้วยตนเองผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ท 
ซึ�งเป็นการเพิ�มความสะดวกในการใชข้อ้มลูของทั 2งผูจ้ดัทํารายงานและผูนํ้ารายงานไปใชอ้กีดว้ย 
ซึ�งสามารถสรปุขอ้ดขีองการนําคลงัขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาระบบ มดีงันี2 

- ขอ้มลูที�ซบัซอ้นจะถูกรวบรวมหรอืเปลี�ยนแปลงใหง้า่ยต่อการจดัเกบ็ 
- สามารถเรยีกกลบัมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง  
- ขอ้มูลต่าง ๆ ที�จดัเก็บในคลงัข้อมูลจะถูกนํามาใช้สําหรบัการวเิคราะห์และช่วยใน

เรื�องการตดัสนิใจ 
- เครื�องมือที�ใช้อยู่ในเครื�องคอมพิวเตอร์ที�เป็นซอฟต์แวร์มาใช้ในการจดัการทํา

รายงานและเพิ�มประสทิธภิาพสําหรบัการตดัสนิใจให้รวดเรว็ยิ�งขึ2น โดยผู้บรหิาร 
สามารถเรียกหาข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูล เพื�อให้ได้รบัคําตอบในรูปแบบตาราง
รายงาน หรอืรายงาน กราฟ เพื�อมาทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยตนเองเช่น 
1.  การเปรยีบเทยีบยอดขายระหว่างช่วงเวลาในอดตีกบัปจัจบุนั (Forecasting)  
2.  การหายอดขายสงูสุดหรอืตํ�าสุด  
3.  การเปรยีบเทยีบยอดขาย ในรปูแบบตาราง หรอืรายงานกราฟ 
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 ระบบคลังข้อมูล ถือได้ว่าเป็นสิ�งสําคัญในอันที�จะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จใน
กระบวนการตดัสนิใจ ในปจัจุบนัเครื�องมอืที�ตอบสนองงานเพื�อช่วยผูบ้รหิารสําหรบัการตดัสนิใจ
มอียู่มากมาย ทั 2งนี2ก็เป็นทางเลอืกของผูใ้ชใ้นการที�จะเลอืกเครื�องมอืที�มปีระสทิธภิาพสูงสุดเพื�อ
ตอบสนองงานของผูบ้รหิารในกระบวนการตดัสนิใจขององคก์ร  
 

ขั  นตอนที� 3 การออกแบบระบบ 
 
การออกแบบระบบผูศ้กึษาไดท้าํการออกแบบระบบคลงัขอ้มลูและออกแบบการแสดงผล

รายงาน โดยมรีายละเอยีดดงันี2 
 
1. การออกแบบคลงัข้อมลู 

 
 ผู้ศึกษาได้เสนอการนําระบบคลังข้อมูลมาใช้เพื�อทําการเก็บข้อมูลยอดขายของ         
เชสเตอร์กรลิล์เพื�อช่วยในการจดัทํารายงานวเิคราะห์การขาย ในการออกแบบคลงัข้อมูลนี2ผู้
ศกึษาต้องทําการตดิตั 2งระบบฐานขอ้มลู (Database Systems) เพื�อใชเ้กบ็ขอ้มลูรายการขายที�
เกดิขึ2นจากการบนัทกึรายการเขา้สู่ระบบ Smart POS โดย Database Systems ที�ผูศ้กึษาทํา
การคดัเลอืกฐานขอ้มลูที�มภีาษา SQL เป็นภาษาที�ใชใ้นการจดัการระบบฐานขอ้มลู เช่น การสรา้ง
ตาราง การเพิ�มขอ้มลู การลบขอ้มลู การเรยีกดูขอ้มลู ซึ�งเป็นภาษาสากล และสามารถเชื�อมต่อ
กบัขอ้มลูในระบบ Smart POS ไดท้นัทหีากมกีารปรบัใชภ้ายในองคก์รอย่างเป็นทางการ เพราะ
เป็นภาษาที�ใชจ้ดัการระบบฐานขอ้มลู Smart POS ที�ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั ประกอบกบัการลงทุนเพิ�ม
ทางด้านสารสนเทศภายในองค์กรนั 2นต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที�เครือซีพีกําหนด       
ซึ�งจะต้องเสนอในนามของผู้บรหิารหรอืผู้มอีํานาจที�เกี�ยวขอ้งได้ลงความเหน็ชอบแล้วเท่านั 2น 
ด้วยระยะเวลาของการศึกษาค้นคว้าที�จํากัด ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ฐานข้อมูลสอดคล้องกับ
ทรพัยากรที�มอียูเ่ดมิและพฒันาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์ร ซึ�งถอืเป็นการประหยดั
ค่าใช้จ่ายใหก้บัองคก์รดว้ย แต่การเลอืกใช้คลงัขอ้มูลที�ไม่เสยีค่าบรกิาร มกัจะมขีอ้จาํกดัในการ
ใช้งานในระยะยาว เมื�อขอ้มูลในคลงัขอ้มูลเพิ�มมากขึ2น ผู้ให้บรกิารอาจมกีารปรบัเปลี�ยนอตัรา
ค่าบรกิารในอนาคต ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใชง้านขององคก์รได ้
 การออกแบบคลงัขอ้มลูจะเชื�อมโยงกบัการออกแบบการแสดงผลรายงานซึ�งจะแสดงผล
รายงานบนเวบ็ (Web) ดงันั 2นเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ต้องการใชง้านจะต้องมกีารตดิตั 2งเซริฟ์เวอร ์
(Sever) เพื�อทําหน้าที�จดัเก็บขอ้มูลหรอืไฟล์ต่างๆ ไว้ที�เครื�อง และแสดงผลรายงานบน Web 
เป็นการจาํลองเครื�องคอมพวิเตอรเ์ครื�องนั 2นใหเ้ป็นเวบ็เซริฟ์เวอร ์(Web Sever) เพื�อใหบ้รกิาร
แก่เครื�องอื�นๆ ที�รอ้งขอดว้ยโปรแกรมประเภทเวบ็บราวเซอร ์(Web Browser) จงึจะสามารถ
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เรยีกดูรายงานและแสดงผลรายงานบน Web ได ้โดยผูศ้กึษาทําการคดัเลอืก Database ที�ไม่
เสยีค่าบรกิารและมคีุณสมบตัใินการจดัการฐานขอ้มลูที�ตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร ไดแ้ก่  

- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู AppServ 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู SQL Server 2005 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู Oracle 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู PostgrdSQL 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู Microsoft Access 
โดยพจิารณาคุณสมบตัขิองฐานขอ้มลูในดา้นต่างๆ ได ้8 ดา้น คอื ดา้นค่าบรกิาร ดา้น

ฐานขอ้มลู ดา้นภาษาที�ใชจ้ดัการระบบฐานขอ้มลู ดา้นภาษาที�ใชใ้นการเขยีนโปรแกรม ดา้นการ
เชื�อมต่อกบัฐานขอ้มลูเดมิ ดา้น Web Server ดา้นการทํางานบนระบบปฎบิตักิาร Window และ
พื2นที�ที�ใชใ้นการจดัเก็บฐานขอ้มลู ซึ�งสามารถสรุปได้ดงัตารางที� 1 การเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิ
ของฐานขอ้มลู 

 
ตารางที� 1 การเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองฐานขอ้มลู 

เกณฑที์�ใช้คดัเลือก AppServ SQL Server 
2005 

Oracle PostgreSQL Micorsoft 
Access 

1. ค่าบรกิาร 
 

- - - - - 

2. ฐานขอ้มลู 
 

MySQL SQL Server Oracle DB PostgreSQL Access 

3. ภาษาที�ใชจ้ดัการ 
    ระบบฐานขอ้มลู 

SQL SQL SQL SQL SQL 

4. ภาษาที�ใชใ้นการ 
    เขยีนโปรแกรม 

PHP/SQL Visual Basic SQL/VB Visual Basic SQL 

5. การเชื�อมต่อกบั 
    ฐานขอ้มลูเดมิ 

ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้

6. Web Server  
 

ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

7. การทาํงานบน  
    Window 

Windows XP Window 2000 Windows XP Windows XP WindowXP 
 

8. พื2นที�ที�ใชใ้นการ 
    เกบ็ขอ้มลู 

57.9 MB 619 MB 712MB 218 MB 8.99 MB 
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จากตารางจะเหน็ว่าระบบการจดัการฐานขอ้มูล AppServ จะมคีุณสมบตัทิี�เหมาะสม
ที�สุด เนื�องจากภาษาที�ใชใ้นการจดัการระบบฐานขอ้มลูเป็น SQL ซึ�งตรงกบัระบบ Smart POS 
สามารถปรบัใชง้านไดท้นัทหีากองคก์รต้องการพฒันาระบบสารสนเทศนี2ต่อไปในอนาคต อกีทั 2ง
ยงัสามารถแสดงผลรายงานได้บน Web Server เพื�อความสะดวกต่อผู้ใช้รายงาน และการ
ทํางานของระบบการจัดการฐานข้อมูล AppServ นั 2นสามารถทํางานบนระบบปฎิบัติการ 
Window XP ได้ ซึ�งเป็นการทํางานปจัจุบนัขององค์กร ในขณะเดยีวกนัระบบการจดัการ
ฐานขอ้มลู Microsoft Access กเ็ป็นฐานขอ้มลูหนึ�งที�น่าสนใจ เนื�องจากไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายใน
ส่วนตดิตั 2งโปรแกรมเพิ�ม เพราะองคก์รไดล้งทุนสาํหรบัการซื2อลขิสทิธิ wของ Microsoft Office จาก 
Microsoft ตั 2งแต่ต้นจงึสามารถตดิตั 2งระบบการจดัการฐานขอ้มูล Microsoft Access สําหรบั
เครื�องที�ต้องการใชง้านในองคก์รไดท้นัทแีละมพีื2นที�ในการจดัเกบ็ขอ้มลูไม่มาก ถงึแมร้ะบบการ
จดัการฐานขอ้มูล Microsoft Access จะใช้พื2นที�ในการจดัเก็บขอ้มูลน้อยแต่ขอ้จํากดัคอืไม่ม ี
Web Server ในตวัโปรแกรม ถ้าเลอืกระบบการจดัการฐานขอ้มลู Microsoft Access มาใช้
จะต้องหา Web Serve อื�นๆ ดว้ย ดงันั 2นผูศ้กึษาจงึเลอืก ระบบการจดัการฐานขอ้มลู AppServ 
เป็นเครื�องมอืในการพฒันาระบบสารสนเทศในครั 2งนี2 ซึ�งจะมโีปรแกรม AppServ เป็น Web 
Sever และ MySQL เป็นฐานขอ้มลู โดยมภีาษา SQL เป็นภาษาในการจดัการระบบฐานขอ้มูล
และออกแบบคลงัขอ้มลู การออกแบบคลงัขอ้มลูม ี4 ขั 2นตอน คอื 

1.1 ออกแบบโครงสรา้งของระบบโดยรวม 
1.2 ออกแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์
1.3 ออกแบบฐานขอ้มลูเชงิมติ ิ
1.4 การโอนยา้ยขอ้มลูสู่คลงัขอ้มลู 
โดยแต่ละขั 2นตอน มรีายละเอยีดดงันี2 

 
1.1 ออกแบบโครงสร้างของระบบโดยรวม 

 

ภาพที� 17  ออกแบบโครงสรา้งของระบบโดยรวม 
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จากภาพที� 17 แสดงโครงสรา้งการทาํงานของระบบโดยรวม จากเดมิขอ้มลูรายการขาย

จะเกดิขึ2นจากเครื�องบนัทกึการขายที�หน้ารา้น ผ่านระบบ Smart POS จะถูกนํามาเก็บไว้ที�
ฐานขอ้มลูของระบบ Smart POS โดยตรง ผูใ้ชส้ามารถเรยีกดขูอ้มลูเกี�ยวกบัการขายหรอืเรยีกดู
รายงานวเิคราะหก์ารขายได้จากการเขา้สู่ระบบ Smart POS หลงัจากการนําแนวคดิการสรา้ง
คลงัข้อมูลมาเชื�อมต่อฐานข้อมูลของระบบ ผู้ใช้สามารถเรยีกดูรายงานที�แสดงผลบน Web 
Server โดยในการศกึษาครั 2งนี2 ผูศ้กึษาเลอืกใช ้local host ของ AppServ เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
เรยีกดูรายงานในมุมมองที�ต้องการไดจ้ากเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ทํางานอยู่ หรอืสามารถอธบิาย
เป็นกระบวนการทาํงานไดด้งันี2 

1. การนําเขา้ขอ้มลู (Input Data) จะเป็นการนําขอ้มลูจากระบบ Smart POS โดยนํา
ขอ้มลูดา้นการขายในส่วนของการขายเขา้ไปเกบ็ในคลงัขอ้มลู MySQL บน Web Server  

2. การประมวลผลขอ้มลู (Process) เป็นการสรา้งระบบฐานขอ้มลูหลายมติ ิเพื�อทําการ
วเิคราะหย์อดขายและจดัทาํรายงานต่าง ๆ 

3. การแสดงผลขอ้มลู (Output Data) จะเป็นการแสดงผลรายงานที�สามารถเรยีกดูไดใ้น
มมุมองที�ผูบ้รหิารตอ้งการ 
 

1.2 การออกแบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์(Relational Database) 
  

เป็นการเก็บข้อมูลยอดขายในรูปแบบของตาราง โดยใช้นามสกุลของไฟล์เป็น .CSV 
เพื�อนําขอ้มลูเขา้สู่ฐานขอ้มลู MySQL ดงัภาพที� 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 18  การออกแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์(Relational Database) 
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โดยประกอบดว้ยตารางต่างๆ ดงันี2 
1. ตาราง customer  : Customer ตารางหลกัในการเกบ็รายละเอยีดลกูคา้ 
2. ตาราง product  : Product ตารางหลกัในการเกบ็รายละเอยีดสนิคา้ 
3. ตาราง sales  : Sales ตารางหลกัในการเกบ็รายการขาย 
4. ตาราง grp_pro  : Group Product ตารางหลกัในการแบ่งกลุ่มสนิคา้ 
รายละเอยีดของแต่ละตาราง มดีงันี2 

ตารางที� 2 ตาราง customer ตารางหลกัในการเกบ็รายละเอยีดของลกูคา้ 

ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 cus_grp Char (2) รหสักลุ่มลกูคา้ 
2 cust_desc Char (30) รายละเอยีดลกูคา้ 

 
ตารางที� 3 ตาราง product ตารางหลกัในการเกบ็รายละเอยีดสนิคา้ 
ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 pro_no Char (10) รหสัสนิคา้ 
2 pro_name Char (40) ชื�อสนิคา้ 
3 Pro_grp Char (2) รหสัประเภทกลุ่มสนิคา้ 

 

ตารางที�  4 ตาราง sales ตารางหลกัในการเกบ็รายการขาย 

ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 sales_No Char (10) เลขที�เอกสารการขาย 
2 sales_bran Char (4) รหสัสาขา 
3 sales_bname Char (30) ชื�อสาขา 
4 sales_Channel Char (2) ช่องทางการขาย 
5 sales_date Char (8) วนัที�ขาย 
6 sales_produ Char (10) รหสัสนิคา้ที�ขาย 
7 sales_qty Char (4) จาํนวนสนิคา้ที�ขาย 
8 sales_gross BIGINT มลูค่าสนิคา้ที�ขาย 
9 sales_vat BIGINT ภาษมีลูค่าเพิ�ม 
10 sales_net BIGINT มลูค่าขายสุทธ ิ
11 sales_disc BIGINT ส่วนลดการขาย 
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ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
12 sales_org Char (4) ชื�อบรษิทั 
13 sales_cost BIGINT มลูค่าตน้ทุนรวม 
14 sales_promo Char (2) รหสัโปรโมชั �น 
15 sales_cus Char (2) รหสัลกูคา้ 
16 sales_grp Char (2) รหสักลุ่มสนิคา้ 
17 sales_acc Char (10) รหสับญัช ี

 
ตารางที� 5 ตาราง grp_pro ตารางหลกัในการเกบ็ประเภทกลุ่มสนิคา้ 
ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 grp_no Char (2) รหสักลุ่มสนิคา้ 
2 grp_name Char (35) ชื�อกลุ่มสนิคา้ 

 
 

1.3  การออกแบบฐานข้อมลูเชิงมิติ (Multidimension Database) 
 

ผูศ้กึษาไดอ้อกแบบฐานขอ้มลูแบบดาว (Star Schema) จะมตีารางหลกั (Fact Table) 
เป็นศูนยร์วมขอ้มลูเพยีงตารางเดยีว และมตีารางมติ ิ(Dimension Table) เท านั 2นโครงสร างไม่
ซบัซอ้นและช่วยเพิ�มความเรว็ในการสบืคน้ขอ้มลู โดยจดัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

1. ตารางหลกั (Fact Table) เป็นที�จดัเกบ็ขอ้มลูแบบรายละเอยีดต่าง ๆ สําหรบัการ
คาํนวณ เช่น จาํนวน มลูค่าขาย มลูค่าตน้ทุน ซึ�งไดแ้ก่ตาราง Sales  

2.  ตารางมติ ิ(Dimension Table) เป็นขอ้มลูที�นํามาสรา้งความสมัพนัธต์ามลําดบัขั 2น
ของขอ้มลู สาํหรบัการคน้ควา้นี2 จะสรา้งตารางมตินีิ2ดงันี2 

-  ตาราง Customer Dimension 
-  ตาราง Product Dimension 
-  ตาราง Grp_pro Dimension 
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ภาพที� 19  การออกแบบฐานขอ้มลูเชงิมติ ิ(Multidimension Database) 
 
โดยรายละเอยีดของแต่ละตารางมดีงันี2 
 
ตารางที�  6 ตาราง salesFact ตารางหลกัในการเกบ็ขอ้มลูการขาย 
ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 cus_grp Char (2) รหสักลุ่มลกูคา้ 
2 grp_no Char (2) รหสักลุ่มสนิคา้ 
3 pro_no Char (10) รหสัสนิคา้ 
4 sales_No Char (10) เลขที�เอกสารการขาย 
5 sales_bran Char (4) รหสัสาขา 
6 sales_bname Char (30) ชื�อสาขา 
7 sales_Channel Char (2) ช่องทางการขาย 
8 sales_date Char (8) วนัที�ขาย 
9 sales_produ Char (10) รหสัสนิคา้ที�ขาย 
10 sales_qty Char (4) จาํนวนสนิคา้ที�ขาย 
11 sales_gross BIGINT มลูค่าสนิคา้ที�ขาย 
12 sales_vat BIGINT ภาษมีลูค่าเพิ�ม 
13 sales_net BIGINT มลูค่าขายสุทธ ิ
14 sales_disc BIGINT ส่วนลดการขาย 
15 sales_org Char (4) ชื�อบรษิทั 
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ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
16 sales_cost BIGINT มลูค่าตน้ทุนรวม 
17 sales_promo Char (2) รหสัโปรโมชั �น 

 
ตารางที� 7 ตาราง customer_dim ตารางการเกบ็รายละเอยีดของลกูคา้ 
ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 cus_grp Char (2) รหสักลุ่มลกูคา้ 
2 cust_desc Char (30) รายละเอยีดลกูคา้ 

 
ตารางที� 8  ตาราง product_dim ตารางการเกบ็รายละเอยีดสนิคา้ 
ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 pro_no Char (10) รหสัสนิคา้ 
2 pro_name Char (40) ชื�อสนิคา้ 
3 Pro_grp Char (2) รหสัประเภทกลุ่มสนิคา้ 

ตารางที� 9 ตาราง group_prodim ตารางการเกบ็ประเภทกลุ่มสนิคา้ 

ลาํดบั ชื�อคอลมัภ ์ ประเภทขอ้มลู คาํอธบิาย 
1 Grp_no Char (2) รหสักลุ่มสนิคา้ 
2 Grp_name Char (35) ชื�อกลุ่มสนิคา้ 

 
1.4 การถ่ายโอนข้อมลูสู่คลงัข้อมลู 

 
 สําหรบัการโอนย้ายข้อมูลสู่คลงัข้อมูล นั 2นข้อมูลจากตารางต่างๆ ที�จะถูกนําไปสร้าง
ตารางหลกั (Fact Table) และตารางมติ ิ(Dimension Table ) บน Web Server ซึ�งตารางที�จะ
ทําการถ่ายโอนขอ้มลูไดแ้ก่ ตาราง customer ตาราง product ตาราง group_pro และตาราง 
sales จะถูกดําเนินการถ่ายโอนขอ้มลูไปสู่ตารางมติทิี�สรา้งรอไว้บนฐานขอ้มลู localhost ของ 
Web Appserv ในการถ่ายโอนขอ้มลูนี2จะต้องมกีารตดิตั 2งโปรแกรม Appserv2.5.10 บนเครื�อง
คอมพวิเตอรท์ี�ตอ้งการใชง้าน โดยมขีั 2นตอนดงันี2 
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ภาพที� 20  การตดิตั 2ง Appserv2.5.10 
  

ใหผู้ต้ดิตั 2งเลอืก Next เพื�อเขา้สู่ข ั 2นตอนการยอมรบัเงื�อนไขของโปรแกรม จนถงึขั 2นตอน
การเลอืก Application ที�จะทาํการตดิตั 2ง ซึ�งไดแ้ก่  

- Apache HTTP Server ใชส้าํหรบั Web Server 
- MySQL Database ใชส้าํหรบัฐานขอ้มลู  
- PHP Hypertext Preprocessor  ใชส้าํหรบัจดัทาํรายงาน 
- phpMyAdmin ใชส้าํหรบักําหนดรหสับญัชผีูใ้ชแ้ละกําหนดสทิธิ wการเขา้ใชง้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 21  Application ที�ไดจ้ากการตดิตั 2ง AppServ2.5.10 
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 ขั 2นตอนต่อไปเป็นการกําหนดชื�อ ของ Web Server สําหรบัที�จะใชเ้ป็นคลงัขอ้มลู และ
เรยีกดูรายงานผ่าน Web Server ซึ�งในการศึกษาครั 2งนี2 ใช้ชื�อว่า localhost ติดตั 2งอยู่กับ 
AppServ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที� 22  กําหนดชื�อ Web Sever บน AppServ 
 
ขั 2นตอนถดัมาเป็นการกําหนดรหสัผ่าน การเขา้ระบบเพื�อความปลอดภยัในการเขา้ถงึ

ขอ้มลูใหผู้ต้ดิตั 2งกําหนดรหสัผ่าน และเลอืก Install เป็นอนัเสรจ็สิ2นการตดิตั 2ง Appserv2.5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที� 23  การกําหนดชื�อ รหสัผ่านการเขา้ระบบ  
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หลงัจากตดิตั 2งโปรแกรมลงบนคอมพวิเตอรแ์ลว้ สามารถเขา้สู่ระบบเพื�อทําการตดิต่อกบั 
Web Server โดยเขา้ไปที� http://localhost ผูใ้ชต้อ้งพมิพร์หสับญัชผีูใ้ช ้และรหสัผ่านในการเขา้สู่
ระบบ เพื�อเป็นการกําหนดสทิธิ wการเขา้ใชง้านระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 24  การเขา้สู่ระบบฐานขอ้มลูผ่าน AppServ 

 เมื�อสิ2นสุดการติดตั 2งโปรแกรม ในขั 2นตอนต่อไปจะเป็นถ่ายโอนข้อมูลจากเครื�อง
คอมพวิเตอรไ์ปสู่คลงัขอ้มลู ที�ถูกเก็บไวท้ี� www.//localhost โดยแบ่งขั 2นตอนในถ่ายโอนขอ้มูล
ออกเป็น 3 ขั 2นตอน ไดแ้ก่ 

1.4.1 สรา้งชื�อฐานขอ้มลูหลกั เพื�อใชเ้กบ็ขอ้มลู  
1.4.2 สรา้งตารางหลกัและตารางมติ ิสาํหรบัถ่ายโอนขอ้มลูนําเขา้จาก  
1.4.3 ถ่ายโอนขอ้มลูเขา้สู่ตารางหลกัและตารางมติ ิ

รายละเอยีดของแต่ละขั 2นตอน มดีงันี2 
 

1.4.1 การสร้างชื�อฐานข้อมลูหลกั 
หลงัจากเขา้สู่ระบบ จะตอ้งทาํการสรา้งฐานขอ้มลูหลกั โดยการตั 2งชื�อฐานขอ้มลูเกบ็

ไวท้ี� localhost โดยในที�นี2ใชช้ื�อว่า Chester 
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ภาพที� 25 การสรา้งฐานขอ้มลูหลกั 

 
1.4.2 สร้างตารางหลกัและตารางมิติ  
ในขั 2นตอนของการถ่ายโอนขอ้มลูเขา้สู่ตารางหลกัและตารางมติ ิจะต้องทําการ

สรา้ง Cube รอไวบ้น localhost เพื�อใชส้ําหรบัถ่ายโอนขอ้มลูนําเขา้ เป็นตารางที�ไดจ้าก
การออกแบบฐานขอ้มลูเชงิมติ ิ

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที� 26 การสรา้งตารางหลกัและตารางมติบิน localhost 
รายละเอยีดของแต่ละตารางบน localhost จะเป็นไปตามที�ไดอ้อกแบบตาราง

มติไิว ้ยกตวัอยา่งตาราง salesFact จะมรีายละเอยีดของตาราง ดงัภาพที� 25 
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ภาพที� 27  การสรา้งตาราง salesFact บน localhost 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที� 28  การสรา้งตาราง customer_dim บน localhost 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 29  การสรา้งตาราง group_dim บน localhost 
 



 50

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 30  การสรา้งตาราง product_dim บน localhost 
 

1.4.3 การถ่ายโอนข้อมลูเข้าสู่ตาราง 
เมื�อสรา้งตารางหลกัแลว้จะดําเนินการโอนยา้ยขอ้มลูเขา้สู่ บน localhost โดย

การนําเขา้ขอ้มลูในรูปแบบไฟลน์ามสกุล .CSV ซึ�งไดจ้ากระบบ Smart POS เขา้สู่
ฐานขอ้มลูที�มชีื�อว่า Chester บน localhost ของ AppServ เพื�อใหส้รา้งคลงัขอ้มลู My 
SQL ดงัภาพที� 31 การโอนยา้ยขอ้มลูสู่ตาราง 

 

 
ภาพที� 31 การโอนยา้ยขอ้มลูสู่ตาราง 



 51

 ในขั 2นตอนการโอนยา้ยขอ้มลูเขา้สู่ตารางนั 2นจะทําเหมอืนกนัทั 2ง 4 ตาราง โดยการเขา้ไป
ที�แถบเครื�องมอื Import ของ localhost เลอืกไฟลข์อ้ความจากเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�ไดท้ําการ
เก็บข้อมูลตารางไว้ จากนั 2นเลอืกที� CSV เลอืกลงมอื ข้อมูลตารางที�ถูกเก็บไว้ด้วยนามสกุล 
.CSV จะถูกนําเขา้สู่ฐานขอ้มูลอตัโนมตัิ ทั 2งตารางหลกัและตารางมตินีิ2จะเป็นฐานข้อมูลที�ใช้
สาํหรบัการเรยีกดรูายงาน และแสดงผลตามวตัถุประสงคข์องการเรยีกใช ้ 
 
 2.  การออกแบบการแสดงผลรายงาน 
 การออกแบบการแสดงผลรายงาน ในการศกึษานี2ผู้ศกึษาทําการออกแบบรายงานตาม
แบบที�ผูบ้รหิารต้องการ คอื การแสดงผลรายงานในรปูแบบแผนภูมริปูภาพ (Chart) โดยการนํา
แนวคดิ Business Intelligence หรอื BI มาช่วยในการสรา้งรายงานเพื�อง่ายต่อการนํารายงาน
มาวเิคราะห์และง่ายในการจดัทํารายงาน  ในเบื2องต้นผู้ศกึษาคดัเลอืก BI สําเรจ็รูปที�ไม่เสยี
ค่าใชจ้่ายในการตดิตั 2งมาช่วยสรา้งรายงาน คอื Pentaho Open Source แต่เนื�องจากมขีอ้จาํกดั
เกี�ยวกบัภาษาที�ใชใ้นการแสดงผลรายงาน ไมส่ามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได ้เมื�อผูบ้รหิารนํา
ขอ้มลูไปใชอ้าจจะเกดิความยากและไม่เขา้ใจในขอ้มลู ดงันั 2นภายในระยะเวลาการศกึษาคน้ควา้
ที�มจีํากดัผู้ศกึษาจงึเห็นว่าจะควรสรา้งรายงานจาก Application ที�มอียู่ภายใน AppServ ที�
คดัเลอืกมาเป็นฐานข้อมูลสําหรบัคลงัข้อมูล โดยมภีาษา PHP เป็นภาษาที�ใช้ในการเขยีน
โปรแกรม และสามารถทํางานร่วมกบัคลงัขอ้มูลที�มภีาษา SQL เป็นภาษาที�ใช้ในการจดัการ
ฐานขอ้มลูได ้

โดยการออกแบบรายงานในรูปแบบแผนภูมริูปภาพ โดยแสดงผลรายงานผ่าน Web 
Appserv ซึ�งเป็น Web Server สําหรบัฐานขอ้มลูที�สรา้งขึ2นและโปรแกรมที�ใช้สรา้งรายงานที�
แสดงผล คอื ChartDirector for PHP  เป็นของบรษิทั Advanced Software Engineering  เป็น
โปรแกรมที�ไม่เสยีค่าใชจ้่ายมภีาษา PHP เป็นภาษาในการเขยีนโปรแกรมและสามารถแสดงผล
ในรูปแบบของแผนภูมริูปภาพได้อย่างมปีระสิทธภิาพอีกโปรแกรมหนึ�ง  ข้อดีของการสร้าง
รายงานดว้ย ChartDirector for PHP  คอืสามารถเขยีนคําสั �งใหแ้สดงผลรายงานไดต้ามความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ดต้ามต้องการ ไม่เหมอืนกบั BI สําเรจ็รปู ที�จะกําหนดรปูแบบหรอืคําสั �งต่างๆ 
มาในโปรแกรมแลว้  โดยผูศ้กึษาจะทําการตดิตั 2ง ChartDirector for PHP  ลงบนคอมพวิเตอร์
เพื�อเชื�อมต่อกบัโปรแกรม Appserv2.5.10 ซึ�งไดท้ําการตดิตั 2งตั 2งแต่ขั 2นตอนการสรา้งคลงัขอ้มลู 
ในส่วนของการจดัทํารายงานจะทําการดงึข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงผลรายงาน 
ด้วย PHP Script โดยผู้ใช้สามารถทําการกําหนดได้ว่าจะให้แสดงขอ้มูลยอดขายได้ตามที�
ต้องการ โปรแกรมสามารถกําหนดค่าที�ต้องการและไม่ต้องการออกได ้โดยโปรแกรมนี2ใชภ้าษา 
SQL ในการค้นหาข้อมูลในฐานขอ้มูล และใช้ PHP ในการแสดงผลรายงานบนหน้า Web 
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AppServ  ซึ�งจะถูกกําหนดสทิธิ wการเข้าใช้งานระบบด้วยรหสับญัชแีละรหสัผ่าน เพื�อความ
ปลอดภยัของขอ้มลู  

การทํางานของ ChartDirector for PHP  จะเป็นดงัภาพที� 30 เมื�อผูใ้ช้ทําการเลอืก
ขอ้มลูผ่านทางหน้า Web Server จากนั 2น PHP script จะทําการดงึขอ้มลูจาก MySQL ตามที�
ผูใ้ช้เลอืกจากหน้า แล้วส่งคําขอ (Request) เขา้มาที� localhost  เพื�อทําการสบืค้นรายงาน 
(Query) แลว้นําส่งขอ้มลูกลบัไปที� ChartDirector for PHP  เมื�อโปรแกรมรบัค่ามาแล้วจะ
ประมวลผลในรปูแบบของรปูภาพ ตวัอยา่งเช่น แผนภูมแิท่ง แผนภูมเิสน้ เป็นต้น และทําการส่ง
ขอ้มูลกลบัไปใหผู้้ใช้บนหน้า Web Server โดยผู้ศกึษาจะใชช้ื�อระบบการจดัทํารายงานแบบ
แผนภมูริปูภาพนี2ว่า ระบบ Smart Business Intelligence หรอื “Smart BI”  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 32 กระบวนการสรา้งรายงานของระบบ Smart BI 
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ภาพที� 33 การเขา้สู่ระบบ Smart BI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 34 การเรยีกรายงานขายประจาํวนัในระบบ Smart BI 
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ภาพที� 35  ตวัอยา่งรายงานสรปุยอดขายรปูแบบแผนภูมริปูภาพจากระบบ Smart BI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 36  ตวัอยา่งรายงานสรปุยอดขายตามเขตการคา้ในรปูแบบแผนภูมริปูภาพจากระบบ 
Smart BI 
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ขั  นตอนที� 4 การนําไปใช้ 
 ในการศกึษาคน้ควา้การพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการวเิคราะหก์ารขายนี2 ผูศ้กึษาได้
แบ่งขั 2นตอนการนําไปใชอ้อกเป็น 3 ส่วนคอื 
 1. การนําระบบไปใช ้
 2. การทดสอบระบบ 
 3. การประเมนิผล 
 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี2 
 

1. การนําระบบไปใช้ 
ในขั 2นตอนการนําไปใช ้ผูใ้ชง้านจาํเป็นที�จะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์เพื�อตดิตั 2งบนเครื�อง

คอมพวิเตอร ์โดยเครื�องมอืที�ใช ้มดีงันี2 
1.1 อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์(Hardware) 
- Pentium Dual Core, 2.40 GHz, Ram 1 GB 
1.2 ชุดคาํสั �งหรอืโปรแกรมที�ใชส้ ั �งงานใหค้อมพวิเตอรท์ํางาน (Software) 
- Appserv2.5.10 สาํหรบัฐานขอ้มลู 
- Microsoft Window XP 
- Internet Explorer 
- ChartDirector for PHP  สาํหรบัสรา้งรายงาน 

 
2. การทดสอบระบบ 
หลงัจากติดตั 2ง Hardware และ Software แล้ว จงึทําการทดสอบระบบ โดยแบ่งการ

ทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คอื 
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลในคลงัข้อมูล โดยให้ผู้ใช้ทดสอบการสืบค้นข้อมูลจาก

คลงัขอ้มลูที�สรา้งขึ2น เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลที�ไดท้ําการจดัเกบ็ไวก่้อนนําขอ้มลูเขา้สู่คลงั เพื�อทํา
การตรวจสอบขอ้มลูว่าครบถว้นและถูกตอ้งหรอืไม ่ 

2.2 ความเหมาะสมของการแสดงผลรายงาน เป็นการทดสอบการใช้งานของระบบ 
Smart BI ว่ามกีารนําเสนอรายงานที�ตรงกบัความต้องการของผูบ้รหิาร และผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
ไดง้า่ยขึ2นหรอืไม ่รายงานที�นําเสนอมคีวามเหมาะสมและตรงตามที�ผูบ้รหิารตอ้งการหรอืไม ่
 

3. การประเมินผล 
ในการประเมนิของระบบการผูศ้กึษาไดจ้ดัทําแบบสอบถามสําหรบัผู้บรหิาร 11 ชุดและ

ผูใ้ชง้านประจาํวนั 8 ชุด เพื�อตอบคาํถามในเรื�องต่างๆ ดงัต่อไปนี2 
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- ความถูกตอ้งของขอ้มลู 
- ประสทิธภิาพในการใชง้านเทยีบกบัระบบงานเดมิ 
- ความสะดวกงา่ยต่อการใชง้าน 
- ถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 
ขั  นตอนที� 5 การบาํรงุรกัษา 
จากการศกึษาคน้ควา้การพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการวเิคราะหก์ารขายนี2 ผูศ้กึษาได้

นําเสนอเพื�อเป็นขอ้มูลตวัอย่างให้กบับรษิัทสําหรบัปรบัเปลี�ยนระบบการนําเสนอรายงานจาก
เดิมมาเป็นการนําเสนอรายงานที�สืบค้นจากคลังข้อมูลได้รวดเร็วขึ2น โดยการศึกษานี2ใช้
ทรพัยากรที�มอียู่เดมิ และเพิ�มในส่วนของโปรแกรมประยุกต์เพื�อพฒันาการใชง้านจรงิและอาจมี
การปรบัเปลี�ยนเพื�อความเหมาะสมกบัขอ้มลูของบรษิทั และถ้าหากมกีารตดิตั 2งและนําไปใชง้าน
จรงิแลว้ สามารถบาํรงุรกัษาไดด้งันี2  

 
1. การดแูลรกัษาอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์(Hardware) 

1.1 รกัษาความสะอาดภายในเครื�อง เพื�ออายกุารใชง้านที�นานขึ2น 
1.2 ตําแหน่งที�ตั 2งของคอมพวิเตอร ์ควรเป็นมมุที�มอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
1.3 สงัเกตสิ�งผดิปกตขิองอุปกรณ์ภายในคอมพวิเตอรอ์ยา่งสมํ�าเสมอ  

 2. การดแูลรกัษาชุดคาํสั �งหรอืโปรแกรมที�ใชส้ ั �งงานใหค้อมพวิเตอรท์าํงาน (Software) 
2.1 ติดตั 2งโปรแกรมประเภทป้องกัน ดกัจบั ไวรสั เนื�องจากการทํางานต้อง

ทาํงานผ่าน Web Server จงึมคีวามเสี�ยงต่อการบุกรกุทางเครอืขา่ย 
2.2 การดูแลและบํารุงรักษาระบบขั 2นพื2นฐาน เช่น การเก็บกวาดขยะบน

ฮารด์ดสิก์ (Disk Cleanup) การตรวจสอบสภาพฮารด์ดสิก์ (Check disk) และการ
จดัเรยีงขอ้มลูเพื�อเรง่ความเรว็ในการทาํงาน (Disk Defragmenter) เป็นตน้ 

 
ผลการศึกษา 
 

ภายหลงัจากการทดสอบตดิตั 2งและทดสอบระบบ Smart BI ในเดอืนมกราคม 2554 
พบว่าโดยภาพรวมระบบสามารถที�จะตอบสนองการทํางานของบรษิทัได้ดขีึ2น ในช่วงแรกของ
ทาํงานแรกอาจจะมปีญัหาในการทํางาน เนื�องจากเป็นระบบใหม่ ผูใ้ชย้งัยดึตดิกบัการทํางานรปู
แบบเดมิและอาจจะยงัมองไม่เหน็ภาพรวมของการทํางานระบบว่าช่วยในการทํางานไดอ้ย่างไร 
แต่เมื�อทําการติดตั 2งและใช้งานระบบไประยะหนึ�งพร้อมฝึกอบรมการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานก็
สามารถใชง้านระบบไดด้แีละมปีระสทิธภิาพมากขึ2น  
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จากการทํางานระบบเดิมใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลจากระบบเป็นเวลา 20-30 นาท ี
ส่งผลใหก้ารจดัทํารายงานล่าช้า เมื�อนําระบบ Smart BI มาใชใ้นการทํางานสบืคน้ขอ้มลูและ
จดัทํารายงานผูใ้ชง้านสามารถจดัทํารายงานในรปูแบบที�ต้องการไดภ้ายใน 3-5 นาท ีทําใหผู้ใ้ช้
พงึพอใจในการใชง้านเป็นอยา่งมาก ประกอบกบัรปูแบบของการแสดงผลรายงานเป็นที�น่าสนใจ
และสามารถปรบัเปลี�ยนไดต้ามความต้องการของผูบ้รหิาร นอกจากจะช่วยประหยดัเวลาในการ
จดัทาํรายงานเพื�อวเิคราะหก์ารขายแลว้รปูแบบของรายงานยงัสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รหิารไดด้อีกีดว้ย นอกจากนี2ระบบ Smart BI ยงัช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถสบืคน้รายงาน
เพื�อการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ท ซึ�งช่วยเพิ�มความสะดวกในการ
เรยีกดูรายงานและสามารถปรบัเปลี�ยนรูปแบบของรายงานตามมุมมองของตนเองได้ โดย
สามารถสรปุรายละเอยีด ไดด้งัตารางที� 10 ตารางเปรยีบเทยีบการทํางานระหว่างระบบงานเดมิ
และระบบ Smart BI 
 
ตารางที� 10 ตารางการเปรยีบเทยีบการทํางานระหว่างระบบงานเดมิและระบบ Smart BI 

หวัข้อ การทาํงานแบบเดิม ระบบ Smart BI 

1. ระยะเวลาในการ

สบืคน้ขอ้มลูจากระบบ 

20 – 30 นาท ี 3-5 นาท ี

2. ความถูกตอ้งของ

ขอ้มลู 

ใชพ้นกังานในการตรวจสอบขอ้มลู

เป็นจาํนวนมากใน Microsoft 

Excel เพื�อตรวจสอบขอ้มลู 

ระบบจะทาํการเชค็ขอ้มลู

ดว้ยโปรแกรมที�เขยีนไวท้าํ

ใหง้า่ยต่อการตรวจเชค็ 

3. รปูแบบการสรา้ง

รายงาน 

นําขอ้มลู Text File เขา้ Excel 

เพื�อสรา้งรายงานตามที�ตอ้งการ

ดว้ย Excel Pivot Table 

ไดร้ายงานตามรปูแบบที�

ระบบกําหนดไวห้รอืปรบั

รปูแบบไดต้ามตอ้งการ 

4. เวลาที�ใชใ้นการจดัทํา

รายงาน 

นําเขา้ Microsoft Excel และใช ้

Pivot Table 

ลดเวลาในการจดัทํา

รายงาน 

5. การนําเขา้ขอ้มลูเพื�อ

จดัทํารายงาน 

การนําขอ้มลูเขา้ Microsoft Excel 

มขีอ้จาํกดัเรื�องของแถวในการเกบ็

ขอ้มลูยอดขายซึ�งมปีรมิาณมาก 

สบืคน้จากคลงัขอ้มลูและ

จดัทํารายงานรปูแบบที�

ตอ้งการไดท้นัท ี
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ตารางที� 10 ตารางการเปรยีบเทยีบการทํางานระหว่างระบบงานเดมิและระบบ SmartBI(ต่อ) 
หวัข้อ การทาํงานแบบเดิม ระบบ Smart BI 

6. ประสทิธภิาพของ

ระบบปฏบิตังิาน 

พอใช ้ ดขีึ2น 

 
จากการประเมนิผลการใชง้านของระบบการ ผูศ้กึษาไดจ้ดัทาํแบบสอบถามประเมนิ

ความพงึพอใจสาํหรบักลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยกลุ่มผูบ้รหิารที�ใชร้ายงานจาํนวน 11 ชุด และ
กลุ่มผูใ้ชง้านประจาํวนัที�จดัทาํรายงาน พบว่าระดบัความพงึพอใจของทั 2ง 2 กลุ่ม อยูใ่นเกณฑด์ี
และดมีาก สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 11 และ ตารางที� 12 

 
ตารางที� 11 ตารางสรปุผลการประเมนิความพงึพอใจกลุ่มผูบ้รหิาร 

หวัข้อวดัผล 
ระดบัความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ 
1. ความถูกตอ้งของขอ้มลู 63.64  36.36  -  -  
2. ประสทิธภิาพในการใชง้านเทยีบ
กบัระบบงานเดมิ 

81.82  18.18  -  -  

3. ความสะดวกง่ายต่อการใชง้าน 54.55  45.45  -  - 
4. ความถูกตอ้งตรงกบัความ
ตอ้งการของหน่วยงาน 

45.45  54.55  -  -  

หมายเหตุ : แสดงอตัราส่วนเป็นรอ้ยละจากผูท้ําแบบสอบถาม 11 คน 
ตารางที� 12 ตารางสรปุผลการประเมนิความพงึพอใจกลุ่มผูใ้ชง้านประจาํวนั 

หวัข้อวดัผล 
ระดบัความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ 
1. ความถูกตอ้งของขอ้มลู 37.50  62.50  - - 
2. ประสทิธภิาพในการใชง้านเทยีบ
กบัระบบงานเดมิ 

75.00  25.00  - - 

3. ความสะดวกง่ายต่อการใชง้าน 62.50  37.50  - - 
4. ความถูกตอ้งตรงกบัความ
ตอ้งการของหน่วยงาน 

37.50  62.50  - - 

หมายเหตุ : แสดงอตัราส่วนเป็นรอ้ยละจากผูท้ําแบบสอบถาม 8 คน 
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 ระบบการทํางานของ Smart BI นี2เป็นระบบที�สรา้งขึ2นโดยมรีะบบการจดัการฐานขอ้มลู 
AppSevr เป็นระบบที�ช่วยในการสร้างคลงัข้อมูล เพื�อช่วยรวบรวมข้อมูลจากในหลายๆ 
ฐานขอ้มูลให้มาใช้ฐานขอ้มูลเดยีวกนั และช่วยลดการกระจดักระจายของขอ้มูลเพื�อให้ผู้ใช้งาน
สามารถสบืค้นขอ้มูลได้รวดเรว็ขึ2น นอกจากนี2ผู้ศกึษายงัทําการพฒันาคลงัที�ข้อมูลที�จดัทําขึ2น
โดยการออกแบบการสรา้งรายงานวเิคราะหก์ารขาย ดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปูที�สามารถแสดงผล
รายงานในรปูแบบที�ผูบ้รหิารตอ้งการได ้ทั 2งยงัสามารถเพิ�มความสะดวกรวดเรว็ในการสบืคน้และ
จดัทํารายงานสําหรบัผู้ใช้งานในการนําเสนอรายงานเพื�อให้ผู้บรหิารใช้ในการการวเิคราะห์ได้
งา่ยขึ2นเมื�อเปรยีบเทยีบกบัการจดัทาํรายงานแบบเดมิที�ใชอ้ยูป่จัจบุนั  
 ระบบการจดัการฐานขอ้มลู AppServ เป็นระบบการจดัการฐานขอ้มลูที�ไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
จงึเกดิขอ้จาํกดัทางดา้นพื2นที�ในการจดัเกบ็ขอ้มลู หากองคก์รตอ้งการที�จะพฒันาระบบในอนาคต 
องคก์รสามารถปรบัเปลี�ยนไปใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มลูที�มกีารใหล้ขิสทิธิ wอย่างถูกต้อง เพื�อ
ความปลอดภยัของขอ้มลู เนื�องจากขอ้มลูการขายขององคก์รถอืเป็นขอ้มลูที�สําคญัในการดําเนิน
ธุรกจิ จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัของขอ้มลู ในขณะที�ทาํการศกึษาคน้ควา้นิ2ผูศ้กึษา
พบว่าภาษาที�ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มลูของ AppServ คอื MySQL นั 2น เป็นภาษาเดยีวกนักบัที�
องค์กรใช้ในการจดัการฐานข้อมูลในปจัจุบนั ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมากหาก
ตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศในการศกึษาคน้ควา้นี2ไปปรบัใชก้บัองคก์รต่อไปในอนาคต 

 



บทที� 4 
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 
 การศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการวิเคราะห์การขาย กรณีศึกษา บรษิัท    
เชสเตอรฟู้์ด จาํกดั (Chester’s Grill) เป็นการศกึษาปญัหาที�เกดิขึ4นเกี�ยวกบัการจดัทํารายงาน
การวเิคราะหก์ารขายของบรษิทั ซึ�งเกดิจากปญัหา 2 ประเดน็หลกัคอื การกระจดัการจายของ
ขอ้มลูที�อยู่แตกต่างฐานขอ้มลูกนั ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลของระบบ Smart POS และฐานขอ้มลูของ
ระบบ SAP ส่งผลให้เกิดความสบัสนในการนําข้อมูลมาใช้และพนักงานขาดความรู้ด้านระบบ
สารสนเทศส่งผลใหก้ารจดัทํารายงานวเิคราะหก์ารขายล่าชา้ ทําใหผู้บ้รหิารไม่สามารถนําขอ้มลู
ไปใช้ในการวางแผนและตดัสนิใจได้ทนัท ีผู้ศึกษาจงึนําแนวคดิเกี�ยวกบัการแก้ไขปญัหาการ
กระจดักระจายของขอ้มลูที�อยู่ต่างฐานขอ้มลูกนั โดยการนําคลงัขอ้มลูมาใช้ในการจดัเก็บขอ้มูล
และสรา้งรายงานวเิคราะหก์ารขายต่างๆ ในรปูแบบที�ผูบ้รหิารต้องการ เพื�อใหผู้บ้รหิารสามารถ
นําไปใชว้างแผนและพฒันาองคก์รไดเ้รว็ขึ4น  โดยคลงัขอ้มลูที�ออกแบบขึ4นนั 4นจะประกอบดว้ย
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลที�มปีระสทิธภาพ ในการศกึษาค้นคว้านี4 ผู้ศกึษาได้ทําการคดัเลอืก
ระบบการจดัการฐานข้อมูลมาพิจารณาคุณสมบตัิที�สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ทั 4งหมด 5 ระบบ ไดแ้ก่  

- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู AppServ 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู SQL Server 2005 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู Oracle 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู PostgrdSQL 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มลู Microsoft Access 
เมื�อพจิารณาคุณสมบตัดิา้นต่างๆ ที�สอดคลอ้งกบัความต้องการขององคก์รแลว้ ผูศ้กึษา

จงึเลอืกระบบการจดัการฐานขอ้มลู AppServ มาช่วยสรา้งคลงัขอ้มลูเพื�อจดัเกบ็ขอ้มลูและสรา้ง
รายงานการวเิคราะหก์ารขาย ซึ�งการทํางานของคลงัขอ้มลูที�สรา้งขึ4นจะเป็นการรวบรวมขอ้มลูที�
กระจดักระจายอยู่หลายๆ ฐานขอ้มูล ทั 4งในระบบ Smart POS และระบบ SAP ใหม้าอยู่บน
ฐานขอ้มลูเดยีวกนัเพื�อสรา้งเพื�อสรา้งมาตรฐานใหก้บัขอ้มลูที�จะนําไปใช ้และลดปญัหาเกี�ยวกบั
การทาํงานในเรื�องของการกระจดักระจายของขอ้มลู 
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เมื�อไดค้ลงัขอ้มลูขายที�สรา้งขึ4นดว้ยระบบการจดัการฐานขอ้มลู AppServ ผูศ้กึษาไดท้ํา
การพฒันาคลงัขอ้มูลด้วยการออกแบบรายงานวเิคราะห์การขายที�เรยีกว่า “ระบบ Smart BI”  
การทํางานของระบบ Smart BI จะเรยีกขอ้มลูขายที�อยู่ในคลงัขอ้มูลมาสรา้งรายงาน ช่วยลด
ปญัหาความล่าช้าในการสบืค้นรายงาน (Query) จากระบบ การถ่ายโอนขอ้มูล ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และลดเวลาในการจดัทํารายงานวิเคราะห์การขาย ทําให้ผู้ใช้งาน
สามารถเรยีกดูข้อมูลและจดัทํารายงานได้อย่างสะดวกในเวลาอันรวดเร็วขึ4น ด้วยโปรแกรม
สําเรจ็รูปที�ตดิตั 4งมาพรอ้มกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล AppServ ที�ชื�อว่า ChartDirector for 
PHP  มาช่วยในการออกแบบรายงานวเิคราะห์การขายในรูปที�ผู้บรหิารต้องการและจดัทํา
รายงานวเิคราะห์การขายเพื�อนําเสนอต่อผู้บรหิารในมุมมองที�ต้องการโดยไม่ต้องอาศยัทกัษะ
และความรูร้ะบบสารสนเทศมากนัก แต่สามารถนําเสนอรายงานในมุมมองต่างๆ เช่น แผนภูมิ
รปูภาพ กราฟ เป็นต้น ทําใหผู้้บรหิารสามารถวเิคราะห์รายงานในมุมมองต่างๆ ที�หลากหลาย 
และนํารายงานไปใชใ้นการวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ4นสามารถวเิคราะหผ์ลต่างๆ 
อยา่งถูกตอ้งและแมน่ยาํ และช่วยตอบคําถามที�จาํเป็นต่อการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดของ
องคก์รไดม้ากขึ4นอกีดว้ย 
  
ข้อจาํกดัของการศึกษา 
  
 การศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการวิเคราะห์การขาย กรณีศึกษา บรษิัท    
เชสเตอรฟู้์ด จาํกดั (Chester’s Grill) เริ�มทําการศกึษาตั 4งแต่เดอืนกนัยายน 2553 จนถงึเดอืน
มกราคม 2554 รวมระยะเวลา 4 เดอืน ซึ�งดําเนินการมาถึงการทดสอบระบบและประเมนิผล
เบื4องต้น แต่เนื�องด้วยระยะเวลามจีํากัดจงึไม่สามารถประเมนิผลการทํางานของระบบจาก
ผู้บรหิารและผู้ใช้งานประจําวนัหลงัจากนําระบบไปใช้จริง ซึ�งอาจจะมขี ้อเสนอแนะที�เป็น
ประโยชน์ต่อทางผู้ศึกษา เพื�อสามารถนํามาปรบัปรุงแก้ไขการทํางานของระบบสารสนเทศ
ที�ได้ทาํการพฒันาให้สมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของผู้บรหิารได้มากยิ�งขึ4น 

การนําโปรแกรมสาํเรจ็รูปต่างๆ มาใช้พฒันาระบบสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้านี4
เลอืกใช ้โปรแกรมที�ไม ่มคี ่าใช ้จ ่ายเนื�องจากองค ์กรยงัไม่มนีโยบายในการลงทุนด ้าน
สารสนเทศ ดงันั 4นจงึเกิดข้อจาํกดัในการเลอืกใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป อีกทั 4งการใช้โปรแกรม
สําเรจ็รูปเหล่านี4อาจจะเกิดความเปลี�ยนแปลงได้ในอนาคตหากเลอืกใช้ในระยะยาว เช่น 
เมื�อข้อมูลที�เก็บในคลงัข้อมูลมมีากขึ4น ผู้ให้บรกิารอาจคดิค่าบรกิารเพิ�ม หรอือาจมกีารปิด
ให้บรกิาร Web Server โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก็เป็นได้ ถือเป็นความเสี�ยงใน
การใช้โปรแกรมที�ไม่มลีขิสทิธิ gหรอืค่าใช ้จ ่าย ดงันั 4นหากองค์กรใดสนใจที�พฒันาระบบ
สารสนเทศนี4ควรเลอืกใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปที�มลีขิสทิธิ gและมขี้อตกลงตามสญัญาอย่าง
ถูกต้อง และไม่เกิดปญัหาด้านการจดัเก็บข้อมูลในภายหลงั 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ระบบ Smart BI ที�ได้ทําการพฒันาขึ4นนี4 ได้แนวคดิมาจากการนําคลงัขอ้มลูมาใช้ใน
องค์กรและการสรา้งรายงานการนําเสนอในรปูแบบของ Business Intelligence (BI) ซึ�งการ
นําเสนอระบบงานใหม่ต่อองค์กรต้องมกีารอบรมการใช้งานและอาจต้องมกีารสร้างคู่มอืให้กบั
ผูใ้ชง้าน  เพื�อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใจถงึการทํางานของระบบ  ส่งผลใหก้ารทํางานสามารถทํา
ได้อย่างรวดเรว็และไม่มปีญัหาตามมาภายหลงั  เนื�องจากผูใ้ชง้านอาจจะเกดิความคาดหวงัใน
ระบบงาน เมื�อเริ�มการทาํงานไปสกัระยะอาจจะมคีวามรูส้กึว่าไม่ใช่ระบบงานที�ตนเองคาดหวงัไว ้
ซึ�งนั �นอาจหมายถึงการรื4อระบบการทํางานที�ได้ทําไปแล้วถ้าผู้ใช้งานระบบเข้าใจไม่ตรงกับ
วตัถุประสงคใ์นการทํางานตั 4งแต่ต้น การใชง้านระบบจะเกดิผลลพัธต่์อองคก์รมากน้อยเพยีงใด
นั 4นขึ4นอยู่กับคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ  ความสนใจที�จะพัฒนาระบบให้ดีขึ4นหรือ
ปรบัเปลี�ยนมมุมองของตนเองไดม้ากน้อยเพยีงใด  ถา้ผูใ้ชง้านมคีวามเขา้ใจระบบตั 4งแต่ต้นจะทํา
ให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของการทํางาน ระบบงานถึงจะสามารถนําไปใช้พฒันา
องคก์รไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ  และเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศองคก์รควรมี
การลงทุนเกี�ยวกบัโปรแกรมสําเรจ็รูปที�ถูกต้องและมขีอ้ตกลงที�แน่นอน เพื�อลดความเสี�ยงที�จะ
เกดิขึ4นกบัขอ้มลูที�มมีากขึ4นในอนาคต  

การศกึษาคน้ควา้นี4นําส่วนของการวเิคราะหก์ารขาย เฉพาะจาํนวนและมลูค่ายอดขายที�
ได้ มาทําการจดัทํารายงาน  ผู้ศกึษาหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี4จะ
เป็นประโยชน์สําหรบัการศกึษาคน้ควา้ดา้นอื�นๆ สําหรบัผูท้ี�สนใจ เช่น การนําขอ้มลูในส่วนของ
สนิคา้คงเหลอืหรอืขอ้มลูของสมาชกิมาทาํการศกึษาและวเิคราะหต่์อไดพ้ฒันาต่อในส่วนของการ
ขยายระบบเพื�อใหว้เิคราะหข์อ้มลูไดเ้พิ�มขึ4น โดยการนําแนวคดิคลงัขอ้มลูมาเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ของลูกคา้เพื�อการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์(Customer Relationship Management: CRM) โดย
การสรา้งตารางมติทิี�เกี�ยวกบัขอ้มลูลูกคา้ใหม้รีายละเอยีดมากขึ4น หรอืการนําไปวเิคราะหข์อ้มูล
ดว้ยเทคนิคดาตา้ไมน์นิ�ง (Data Mining) ไดอ้กีดว้ย 

ค
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 Warehousing.pdf คน้เมื1อ 12 พฤศจกิายน 2553. 
โอภาส เอี1ยมสริวิงศ.์ 2548. การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ. กรงุเทพมหานคร: ซเีอด็ 
 ยเูคชั 1น. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์ผูใ้ช้งานประจาํวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัภาษณ ์                          ……………………………………………….

ตําแหน่ง ……………………………………………….

วันที�                                       ……………………………………………….

สถานที�                           ……………………………………………….

หัวข้อการสมัภาษณ ์       ……………………………………………….

เร ิ�มการสมัภาษณเ์วลา   ……………………………………………….

จบการสมัภาษณเ์วลา     ……………………………………………….

เวลาการสมัภาษณ์

โดยประมาณ
คาํถามหรือหวัข้อในการสมัภาษณ์ ผลการสมัภาษณ์

เปิดการสมัภาษณ์

   - แนะนําตวั

   - บอกวัตถุประสงคข์องการสมัภาษณ์

- แผนกและหน้าที�งานที�รบัผดิชอบของคุณคอือะไร 

- แผนกที�คุณรบัผดิชอบมผูีบ้รหิารสายงานใดดูแลอยู่ และรบัผดิชอบในเร ื�องใด

สอบถามถงึข้อมูลวงจรการขาย

     - รายไดข้องบรษิทัมกีี�ประเภท

     - ขั 0นตอนของการปฎิบัตงิานทางบัญชีที�เกี�ยวข้องกันระบบขาย

     - เอกสารประกอบที�เกี�ยวข้องกับระบบขาย

         - กระบวนการในการรบั - ส่งข้อมูลให้ฝ่ายอื�น

         - กระบวนการในการจดัทํารายงานการขาย

บรษิทัใช้โปรแกรมอะไรในการปฏิบัตงิานในระบบขาย

    - ขั 0นตอนในการปฎิบัตงิานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

    - ขั 0นตอนในการจดัทํารายงานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

- ปญัหาที�เกิดขึ0นบ่อยในการปฎิบัตงิานของระบบขาย

- ตอ้งการให้ปรบัปรุงในเร ื�องใด และตอ้งการให้ระบบเป็นอย่างไร เพื�อให้การทํางาน

   มปีระสทิธภิาพดขีึ0น

เวลาสําหรบัคําถามอื�น ๆ

* หมายเหตุ : เวลาการสมัภาษณโ์ดยประมาณ 2 ชั �วโมง

5 นาที

 

10 นาที

45 นาที

20 นาที

20 นาที

20 นาที



สมัภาษณ ์คุณ                       ................................................................

ตําแหน่ง ................................................................

วันที�                                       ................................................................

สถานที�                           ................................................................

หัวข้อการสมัภาษณ ์       ................................................................

เร ิ�มการสมัภาษณเ์วลา   ................................................................

จบการสมัภาษณเ์วลา     ................................................................

คาํถามหรือหวัข้อในการสมัภาษณ์ ผลการสมัภาษณ์

เปิดการสมัภาษณ์

   - แนะนําตวั

   - บอกวัตถุประสงคข์องการสมัภาษณ์

   - ประเภทธุรกิจของกิจการ

   - ผลติภณัฑห์ลกัของกิจการ

   - วิสยัทัศน์และพนัธกิจของกิจการคอือะไร

    - โครงสรา้งขององคก์ร

     - ปจัจุบันหน้าที�ความรบัผดิชอบของท่านคอือะไร

     - กิจการของท่านใช้โปรแกรมบัญชีอะไร

     - เหตุผลที�เลอืกใช้โปรแกรมบัญชีนี3

     - ช่วยอธบิายกระบวนการทํางาน ของระบบงานขายของกิจการเป็น อย่างไร

    - ท่านคดิว่าโปรแกรมบัญชีนี3มคีวามเหมาะสมกับระบบงานขายของกิจการมากน้อยเพยีงใด

    - โปรแกรมบัญชีที�ใช้อยู่ในปจัจุบันมขี้อบกพร่องหรอืไม่ อย่างไร

     - ท่านตอ้งการให้โปรแกรมบัญชีไดร้บัการปรบัปรุง แก้ไข หรอืเพิ�มเตมิในส่วนใด           

         เพื�อประสทิธภาพของการทํางานที�ดขีึ3น

ปิดการสมัภาษณ์

* หมายเหตุ :  เวลาการสัมภาษณ์โดยประมาณ 55 นาที

5 นาที

 

เวลาการสมัภาษณ์โดยประมาณ

10 นาที

5 นาที

5 นาที

15 นาที

15 นาที

ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบ Smart BI 

 

 

 
แบบประเมินผลความพึงพอใจของการใช้ระบบ Smart BI 

 
แบบประเมนินี�  มวีตัถุประสงคเ์พื�อนําความคดิเหน็ของทุกท่านไปพจิารณาปรบัปรุงการทาํงานของ
ระบบ Smart BI ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดม้ากที�สดุ 

 
 ตําแหน่งผูป้ระเมนิ…………………………………………………………………………… 
 สงักดัหน่วยงาน…………………………………………………........................................ 
 บรษิทั เชสเตอรฟู้์ด จาํกดั  
  

หวัข้อวดัผล 
ระดบัความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ 

1. ความถูกตอ้งของขอ้มลู     
2. ประสทิธภิาพในการใชง้านเทยีบ
กบัระบบงานเดมิ 

    

3. ความสะดวกง่ายต่อการใชง้าน     
4. ความถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการ
ของหน่วยงาน 

    

 
ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....... 

 
 
 
 

 



ประวติัผูศึ้กษา 

 

         นางสาววรารตัน์  อนิทรประพนัธ ์เกดิเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ.2526 สําเรจ็การศกึษา
ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ีจากมหาวทิยาลยันเรศวร เมื�อปีการศกึษา 2548 ศกึษาต่อ
ในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตั 1งแต่ปีการศกึษา 2552 จนถงึปจัจุบนั เขา้ทํางาน
ตําแหน่งพนกังานบญัช ีฝา่ยบญัชตีน้ทุน บรษิทัซพีเีอฟ เทรดดิ1ง จาํกดั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 




