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บทคัดย่อ

	 ธุรกิจอัจฉริยะ	(Business	 Intelligence)	 คือ	 ระบบหรือกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาส�าหรับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล	(Data	Warehouse)	 เพื่อสนับสนุนการวางแผน	 การตัดสินใจและการบริหารงานของผู้บริหาร 
ผ่านการประมวลผลออนไลน์เชิงวิเคราะห์	(Online	Analytical	Processing)	ท�าให้องค์กรสามารถคาดการณ์	พยากรณ์ความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง	แม่นย�า	ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�างานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น

Abstract

	Business	Intelligence	(BI)	is	a	developed	system	which	allows	you	to	analyze	the	data	in	Data	Warehouse.	Moreover,	 
BI	which	has	been	processed	by	using	an	Online	Analytical	Processing	is	used	for	supporting	of	executive	planning,	decision-
making	and	management	of	an	organization.	The	outcome	of	using	BI	results	in	the	corrective	expectation	of	the	consumer	
needs.	Therefore,	an	overall	performance	of	the	organization	is	increased.	

บทน�า

	 ปัจจบุนัองค์กรธรุกจิทัง้หลายต่างมองหาวธิกีารน�าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการสร้างความได้เปรยีบทาง
ธรุกจิ	ระบบฐานข้อมลูนบัเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัส�าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน	แต่ฐานข้อมลูจะมศีกัยภาพเพยีงการท�างานใน
ระดบัปฏบิตักิารของธรุกจิเท่านัน้	หากต้องการให้ธรุกจิมจีดุเด่นและสามารถอยูเ่หนอืคูแ่ข่งได้จ�าเป็นต้องมคีวามล�้าหน้าทางด้านการจดัการ
ข้อมูลในปริมาณมาก	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น	เครื่องมือที่กล่าวถึงนี้คือ	คลัง
ข้อมูล	(Data	Warehouse)	ซึ่งหลายองค์กรพยายามพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นคลังข้อมูลเพื่อสร้างธุรกิจให้มีความได้เปรียบใน
ด้านการตัดสินใจและการบริหารก่อให้เกิดระบบที่เรียกว่า	ธุรกิจอัจฉริยะ	(Business	Intelligence)
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สถาปตยกรรมคลงัข้อมลู (Data Warehouse Architecture)

	 คลังข้อมูล	(Data	Warehouse)	 คือ	 แหล่งรวมข้อมูล
ส�าคัญที่ผู ้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อน�ามาวิเคราะห์	
สนับสนุนการวางแผน	 การตัดสินใจและการบริหารงาน	 ผลลัพธ์
ของคลังข้อมูลจะถูกน�าไปใช้กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	
(Decision	Support	System)	และระบบสารสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงู	(Executive	Information	System)	ข้อมลูในคลงัข้อมลูถกู
ดึงมาจากฐานข้อมูล	(Database)	ที่ได้เก็บรวบรวมรายการต่างๆ	
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารได้	 รายการที่เกิดขึ้นถูกประมวลผลจากฐานข้อมูลซึ่ง
เก็บรายการที่เป็นงานในระดับปฏิบัติการ	(Operational	Level)	
เช่น	งานขายสินค้า	งานจัดซื้อสินค้า	งานพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของ
ระบบซื้อขายสินค้า	งานเช่า-คืนหนังสือ	งานพิมพ์ใบเสร็จค่าปรับ
ในระบบเช่า-คืนหนังสือ	เป็นต้น	รายการที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติ
การ	จะเป็นงานทีเ่กดิขึน้ซ�า้ๆ	เหมอืนกนัทกุ	รายการ	(Transaction)	
โดยจะเน้นงานที่แสดงในรายละเอียดเป็นหลัก	 แต่หากผู้บริหาร
ต้องการดรูายงานสรปุทีม่กีารเปรยีบเทยีบหรอืประเมนิความเป็นไป
ได้ของผลลพัธ์เพือ่วางแผนในอนาคต	อาจท�าได้ยากในการประมวล
ผลจากระบบฐานข้อมูล	 เช่น	 การพิจารณายอดขายสินค้าของ
แต่ละไตรมาสเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง	3	ป	หรือ	
การพิจารณายอดขายสินค้าของพนักงานโดยแยกตามภูมิภาค
เพื่อประเมินค่าคอมมิสชันที่จะต้องจ่ายในแต่ละป	เป็นต้น	ดังนั้น
จะเห็นว่าข้อมูลที่อยู ่ในคลังข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับเวลาในอดีต
เสมอ	 แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะน�ามาสร้างเป็นคลังข้อมูลต้อง
ถูกน�ามาจากฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันแต่อาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวก
ในการน�าไปใช้งานด้วย	 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูลสามารถ
แสดงได้ดังภาพที่	1	

หลากหลายแหล่งข้อมูล	(Source	A	และ	B)	ผ่าน	3	กระบวนการ
ที่ส�าคัญได้แก่
	 -	Extraction	คอื	การดงึข้อมลูทีต้่องการใช้มาจากแหล่ง
ข้อมูล	ได้แก่	ฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
	 -	Transformation	คือ	การปรับโครงสร้างของข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้	 ซึ่งท�าได้หลายวิธี	 เช่น	 การแบ่ง
ประเภท	 การจัดหมวดหมู่	 การเรียงล�าดับ	 เป็นต้น	 แล้วเก็บไว้ที่
แหล่งพักข้อมูล	
	 -	Loading	คอื	การน�าข้อมลูทีไ่ด้ปรบัโครงสร้างเรยีบร้อย
แล้ว	 (Metadata)	 ไปไว้ในคลังข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมใช้งาน
ส�าหรับผู้ใช้
	 ข้อมูลที่พร้อมใช้งานจะถูกจัดแสดงอยู่ในรูปลักษณะ
ของลูกบาศก์	(Cube)	ซึ่งสามารถแสดงออกในหลายมิติ	(Multi-
dimensional)	ดังภาพที่	2	โดยแต่ละมิติจะแสดงถึงการเก็บข้อมูล
ลงตารางที่ถูกน�ามาใช้ประกอบเป็นข้อมูล	 เรียกว่า	Dimension	
Table	และข้อมูลจากหลายๆ	Dimension	Table	จะรวมกันเพื่อ
แสดงข้อมูลที่ต้องการอย่างแท้จริง	เรียกว่า	Fact	Table	ข้อมูลดัง
กล่าวถูกน�าไปใช้ประมวลผลแบบออนไลน์เชิงวิเคราะห์	 (Online	
Analytical	Processing:	OLAP)	กล่าวคือ	มีการวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลที่มีอยู่และมีการสร้างเครื่องมือ	(Tool)	 ที่รองรับการสืบค้น
และน�าเสนอแบบที่ง่ายส�าหรับผู้บริหารซึ่งขึ้นกับรูปแบบของธุรกิจ	
(Business	Models)	ส่วนใหญ่การสืบค้นอยู่ในรูปของคิวรี	(Query)	
และการน�าเสนอจะอยู่ในรูปแบบของกราฟเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
และท�าความเข้าใจ	
 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล	(Tseng,	2006,	p.734)
จากภาพที่	1	 แสดงถึงสถาปัตยกรรมคลังข้อมูลที่เริ่มต้นด้วยการน�าข้อมูลมาจาก
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	 จากภาพที่	2	ข้อมูลที่อยู่ในรูปลูกบาศก์แสดงออกใน	3	
มิติ	หรือ	3	Dimension	Table	ได้แก่	ลูกค้า	สินค้าและเวลา	ค่าที่
เก็บอยู่ในแต่ละช่อง	คือ	Fact	Table	เรียกว่าเซลล์	การอ่านค่าจาก
เซลล์จะต้องพจิารณาทัง้	3	มติ	ิเช่น	ค่าทีเ่กบ็อยูใ่นแต่ละเซลล์แสดง
ถงึยอดขายสนิค้าทีข่ายให้กบัลกูค้าในช่วงเวลาทีก่�าหนด	จากรปูทีม่ี
การแรเงาสามารถแสดงถงึยอดขายสนิค้าทกุชนดิทีข่ายให้กบัลกูค้า
ทุกคน	ณ	เวลาปัจจุบัน	เป็นต้น	การประมวลผลแบบออนไลน์เชิง
วิเคราะห	์ หรือ	OLAP	 จะแสดงผลข้อมูลในภาพรวมหรือข้อสรุป	
แต่ขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถลงลึกในรายละเอียดได้	(Drill	Down)	
และในทางตรงกันข้ามหากการแสดงผลข้อมูลนั้นอยู่ในภาพของ
รายละเอยีด	สามารถย้อนกลบัมาดใูนภาพรวม	(Roll	Up)	ได้เช่นกนั	
อาท	ิหากผูบ้รหิารดผูลสรปุยอดขายสนิค้าตามเขตพืน้ทีท่ีพ่นกังาน
ขายรับผิดชอบตามภูมิภาคในภาพรวมแล้วต้องการดูรายละเอียด
แยกตามจังหวัดสามารถแสดงผลได้เช่นกัน

แนวคิดของธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI)

Howard	Dresner	ให้ความหมาย	ค�าว่า	ธุรกิจอัจฉริยะ	
(Business	Intelligence)	หรือ	BI	ไว้ในช่วงต้นของ	ค.ศ.1990	ว่า
หมายถงึ	“ชดุของแนวคดิและกระบวนทศัน์ทีจ่ะพฒันากระบวนการ
ตดัสนิใจของธรุกจิโดยอาศยัข้อมลูทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิจากฐานข้อมลู”	
ซึ่งในยุคนั้นเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้ส�าหรับพัฒนา	BI	 คือ	 คลัง
ข้อมูล	 จึงท�าให้เกิดเทคโนโลยีที่ท�าให้องค์กรสามารถตอบค�าถาม	
ตัดสินใจ	และจัดการได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	มีการจัดท�ารายงาน
ในรูปแบบต่างๆ	 จากการดึงข้อมูลในฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
จ�านวนมากเพื่อช่วยในการวางแผน	บริหารงานในองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้	เช่น	วิเคราะห์
และวางแผนการขายเพือ่ประเมนิช่องทางการจดัจ�าหน่าย	วเิคราะห์
สนิค้าทีท่�าก�าไรสงูสดุหรอืขาดทนุต�า่สดุเพือ่วางแผนการตลาดและ

การผลติ	วเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อยอดขายสนิค้า	นอกจาก
นี้ยังช่วยสนับสนุนระบบการบริหารงานและการประเมินผลการ
ด�าเนินการ	(Corporate	Performance	Management	:	CPM)	
อกีด้วย	ในอดตีระบบธรุกจิอจัฉรยิะถกูน�ามาประยกุต์ใช้กบัองค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น	 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ
ด�าเนนิการทีส่งูมาก	แต่ในปัจจบุนัระบบดงักล่าวถกูน�ามาประยกุต์
ใช้งานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น	เนื่องจากมีค่าใช้
จ่ายที่ลดลงมาก	ประกอบกับระบบดังกล่าวมีจุดเด่นที่ท�าให้ธุรกิจ
สามารถวางแผนการด�าเนนิการต่างๆ	ได้อย่างอย่างมปีระสทิธภิาพ
จนอาจกล่าวได้ว่า	BI	กลายเป็นเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นของ	CEO	(Chief	
Executive	Officer)	และ	CIO	(Chief	Information	Officer)	ใน
ทุกองค์กรธุรกิจ	จุดเด่นของ	BI	คือ	
	 1.	 ใช้งานง่ายโดยผู้ใช้ไมจ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านฐาน
ข้อมลู	เมือ่ผูใ้ช้เลอืกรายการทีต้่องการแล้วระบบจะสามารถผลติผล
ลัพธ์ได้ตามต้องการ
	 2.	ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย�า	ท�าให้สามารถใช้ข้อมูล
เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ท�าให้เกดิความ
ได้เปรียบคู่แข่งในเชิงกลยุทธ์
	 3.	สามารถดงึข้อมลูจากฐานข้อมลูและคลงัข้อมลูทีห่ลาก
หลายทั้งภายในและภายนอกมาท�าการวิเคราะห์ได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเขียนโปรแกรมหรือ	Coding	เช่น	Excel	Access	SQL	Server	
และ	Oracle	เป็นต้น
	 4.	สามารถน�าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางไปใช้งาน
ในโปรแกรมที่สามารถค�านวณ	ท�าตาราง	สร้างกราฟหรือ	Chart	
ได้ทันที
	 การออกแบบโครงสร้างของคลังข้อมูลเพื่อรองรับ	BI	
ท�าได้หลายแบบ	 แบบที่นิยมใช้คือ	 แบบ	Star	Schema	 หรือ	
โครงสร้างแบบดาว	 มีลักษณะโครงสร้างที่	Fact	Table	 ถูกล้อม
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ภาพที่ 2	ตัวอย่างข้อมูลในคลังข้อมูลน�าเสนอในรูปของลูกบาศก์
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รอบด้วยหลายๆ	Dimension	Table	แสดงตัวอย่างของโครงสร้าง
ดังกล่าวไว้ในภาพที่	3

 - SAS	 เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ	 นับเป็นผู้ค้าอิสระรายใหญ่หนึ่งในตลาดระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ	มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รวมถึงลูกค้าที่ต้องการวิเคราะห์เชิงการท�านายและการท�าเหมือง
ข้อมูล	(Data	Mining)	จุดเด่นของ	SAS	คือเป็นโซลูชันที่มีลักษณะ
ครอบคลุมทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะทางโดยเน้นแต่ละภาค
อตุสาหกรรมทีส่ามารถให้มมุมองด้านการด�าเนนิการอย่างรวดเรว็
 - Prelytis	 เป็นผู้จ�าหน่ายซอฟต์แวร์ส�าหรับระบบธุรกิจ
อัจฉริยะรุ่นใหม่	 มีบริการโซลูชันประสานความร่วมมือส�าหรับ
ระบบธรุกจิอจัฉรยิะ	“LiveDashBoard	4Team”	เพือ่ให้ผูใ้ช้จ�านวน
มากสามารถสร้างและใช้ตวัชีว้ดัการบรหิารจดัการธรุกจิร่วมกนัได้
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้	นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงกระดาน
รายงานผลการด�าเนินการขององค์กรผ่านเว็บได้ในขณะเดินทาง
โดยใช้งานร่วมกบั	iPad	iPhone	BlackBerry	และ	Google	Android	
ได้อย่างสมบูรณ์	

	 จากภาพที่	3	 แสดงถึงโครงสร้างแบบ	Star	Schema	
ประกอบด้วย	Dimension	Table	ได้แก่	สนิค้า	พนกังานขาย	ลกูค้า
และเวลา	Fact	Table	ได้แก่	ยอดขายสินค้า
	 ปัจจุบันมีกลุ่มซอฟต์แวร์หลายบริษัทที่ให้บริการระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 -	Oracle	Business	Intelligence	Discoverer	ของบริษัท	
Oracle	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจทุกระดับในองค์กร
สามารถตดัสนิใจด�าเนนิการทางธรุกจิได้อย่างรวดเรว็ผ่านเวบ็เบรา
เซอร์	เป็นเครื่องมือส�าหรับสืบค้นข้อมูล	จัดท�ารายงาน	วิเคราะห์
ข้อมลูและเผยแพร่ข้อมลูทางเวบ็	ทีส่�าคญัคอืผูใ้ช้สามารถใช้ข้อมลู
ในฐานข้อมลูได้ทนัทแีละมกีารแสดงมมุมองของโครงสร้างข้อมลูที่
ไม่ซับซ้อน	รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ	สามารถท�างานร่วมกับฐาน
ข้อมูล	Oracle	ได้เป็นอย่างดี
 - Cognos	ของบรษิทั	IBM	เป็นซอฟต์แวร์ทีป่ระกอบด้วย
การรายงานที่ผนวกกับการวิเคราะห์การวัดผลแบบสกอร์การ์ด	 มี
ความสามารถในการวางแผน	 การสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์
สมมติ	 การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์เชิงท�านาย
ผล	 มีการเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การตัดสินใจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 รวมถึงการเสริมเทคโนโลยีปัญญารวมหมู่	
(Collective	Intelligence)	ภายในองค์กร

 ภาพที่ 3 ตัวอย่างโครงสร้างคลังข้อมูลแบบStar	Schema
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	 ปัจจุบัน	BI	 มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในธุรกิจ	 เป็นตัว
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร	 ผู้บริหารธุรกิจสามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องและแม่นย�า	 สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้
แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งน�าผลที่ได้ไปใช้วางแผนได้อย่างฉับไวและ
ทันต่อเหตุการณ์	การท�า	BI	จ�าเป็นต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากคลัง
ข้อมลูเป็นส�าคญัทัง้ภายในและภายนอกองค์กรแล้วน�ามาประมวล
ผลออนไลน์เชิงวิเคราะห์	(OLAP)	มีผลการพยากรณ์จาก	Gartner	
ว่าการตลาดของคลังข้อมูลเติบโตอย่างรวดเร็วถึง	29000	 ล้าน
เหรียญสหรัฐในป	2006	และประมาณ	70%	ขององค์กรธุรกิจมีการ
พฒันา	BI	ด้วยคลงัข้อมลู	(Ramamurthy,	2008,	818)	คลงัข้อมลูถกู
พัฒนาและสร้างขึ้นเพื่อตอบค�าถามทางธุรกิจส�าหรับข้อมูลที่ต้อง
วิเคราะห์	 เจาะลึก	 และต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ	 ส่วนงาน	
ซึง่ช่วยสนบัสนนุได้อย่างดใีนการประมวลผลออนไลน์เชงิวเิคราะห์	

อนาคตของ BI 

	 ปัจจบุนั	BI	มบีทบาทมากขึน้ส�าหรบัทกุองค์กร	เนือ่งจาก
การท�า	BI	ท�าให้สามารถคาดเดาและพยากรณ์ความต้องการของผู้
บริโภคได้	 และจากแนวโน้มขณะท�าให้สามารถประมาณการณ์ได้
ว่า	BI	ในอนาคตจะมีส่วนประกอบแสดงดังภาพที่	5	(Nupur,	2009)

 - Performance	Management	 เนื่องจากขณะนี้
เศรษฐกิจโลกก�าลังประสบกับภาวะตกต�่า	 ดังนั้นการท�า	BI	 และ
การวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ในการวางแผนธรุกจิและการตดัสนิใจ	เพือ่ให้ธรุกจิสามารถแข่งขนั
กับคู่แข่งในตลาดได้	การก�าหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่า
คู่แข่งเป็นสิ่งที่ท�าให้องค์กรดูน่าเชื่อถือและมั่นคง
 - Information	Democracy	 หรือ	 ประชาธิปไตยใน
สารสนเทศ	กล่าวคือ	ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้ผ่านขั้น
ตอนการวิเคราะห์ต่างๆ	 มาแล้ว	 เพื่อจะได้น�าข้อมูลส่วนนี้ไปใช้
ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจของ
ตนเอง	ส�าหรบัปัจจบุนันีก้ารเข้าถงึ	BI	ท�าได้ยากส�าหรบับคุคลทัว่ไป	
เนือ่งจากระบบดงักล่าวสร้างมาเพือ่รองรบัการท�างานของผูบ้รหิาร
โดยเฉพาะ	 แต่ในอนาคตพนักงานระดับต่างๆ	จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 - Software	As	A	Service	(SaaS)	การท�า	SaaS	คือ
การที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการต่างๆ	 ผ่านทางเว็บ	 โดยไม่ต้อง
สนใจว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมี	host	อยู่ที่ไหน	ใช้	OS	อะไร	หรือ
ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อะไร	 และที่ส�าคัญไม่
ต้องติดตั้งโปรแกรมไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่	 ตัวอย่าง
ของ	SaaS	ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	web-based	email	
ของ	Hotmail,Gmail,Yahoo	เป็นต้น	SaaS	จึงเป็นความคาดหวัง
ของหลายองค์กรในช่วงระยะเวลาหลายปที่ผ่านมา	 ซึ่งในอนาคต

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอของ	IBM	Cognos	Report	Studio
ที่มา:	http://www-01.ibm.com/software/data/cognos/

ภาพที่ 5 ส่วนประกอบของ	BI	ในอนาคต
ที่มา:	http://blog.sqlauthority.com/2009/05/08/sqlauthority-
news-future-of-business-intelligence-and-databases-
article-by-nupur-dave/



Executive Journal 165

อันใกล้	 การให้บริการ	SaaS	 นั้นจะถูกให้บริการอย่างแพร่หลาย	
เนื่องจากความต้องการด้าน	BI	ที่เพิ่มขึ้น	ประกอบกับ	SaaS	นั้น
ใช้งบประมาณต�า่จงึท�าให้เป็นทีส่นใจแก่บรษิทัขนาดเลก็และขนาด
กลาง
 - Social	Software	หรือซอฟต์แวร์เครือข่ายสังคมจะมี
ส่วนช่วยท�าให้เกิดการร่วมกันตัดสินใจมากขึ้น	 เริ่มต้นที่ผู้ใช้งาน
ได้ก�าหนดเป้าหมายในการตัดสินใจเพื่อลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยัง
ตัวซอฟต์แวร์	ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังตัววัดผล	(Key	Performance	
Indicator	:	KPI)	เช่น	ยอดขาย	ผลก�าไร	เป็นต้น	หลังจากนั้นตัว
วัดผลจะประมวลผลโดย	BI	 แล้วท�าการส่งผลลัพธ์กลับมาว่าควร
ตัดสินใจในธุรกิจนั้นอย่างไร
 - Real-Time	Data	หรอื	ข้อมลูแบบได้ผลลพัธ์ทนัททีนัใด	
กล่าวคอื	เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการมากขึน้ทัง้ในด้านสนิค้าและ
บริการ	มีผลท�าให้การท�า	BI	 จ�าเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ใกล้เคยีงกบัความจรงิมากทีส่ดุ	ผลลพัธ์ของการสบืค้นต้องใกล้กบั
ข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์มากยิ่งขึ้น	ซึ่งปัจจุบันนี้มี	BI	2.0	ที่พัฒนาขึ้น
มาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างน่าพอใจ	

บทสรุป

	 การพัฒนา	BI	 ในองค์กรท�าให้วิธีการท�าธุรกิจมีการ
เปลีย่นแปลงจากรปูแบบเดมิไปในทศิทางทีด่ขีึน้	ทกุองค์กรจ�าเป็น
ต้องใช้	BI	เพือ่ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูต่างๆ	เพือ่จะน�ามาเพิม่ความ
สามารถของบริษัททั้งในด้านการตัดสินใจ	การเตรียมพร้อมรับมือ
กับปัญหาต่างๆ	รวมถึงท�านายเหตุการณ์ในอนาคตอีกด้วย	ขณะ
นี้	BI	ก�าลังก้าวเข้าสู่การรวบทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นข้อมูล	ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลจากภายในองค์กร	 ภายนอกองค์กร	 สภาพเศรษฐกิจ	
สงัคม	การเมอืง	เทคโนโลยี	หรอือืน่ๆ	ข้อมลูเหล่านีจ้ะถกูน�ามาจดั
รูปแบบ	จัดเก็บลงคลังข้อมูล	และน�าไปท�าการวิเคราะห์เพื่อท�าให้
ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	
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