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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรื่ อง กรอบแนวคิ ด การวางแผนการจัดการทรั พยากรธุ ร องค์กรด้วยธุ รกิ จอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึ กษา
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์ การจัดการทรัพยากรในสถาบันอุดมศึ กษา 2) เพื่อประเมินกรอบแนวคิด วางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธุรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านการบริ หารธุรกิจ จานวน 5 ท่าน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 ท่าน รวมผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด จานวน 10 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิธีดาเนิ นการวิจยั การประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบสารสนเทศ
การประเมินระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box ผลการประเมินของกรอบแนวคิดภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 สรุ ปว่า สามารถ
นากรอบแนวคิดเรื่ อง กรอบแนวคิดวางแผนการจัดการทรัพยากรธุรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา สนับสนุนการ
พัฒนาระบบธุรกิจอัจริ ยะได้
คาสาคัญ: กรอบแนวคิด การวางแผนจัดการทรัพยากรององค์กร ธุรกิจอัจฉริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา

Abstract
The Research Conceptual Framework of Enterprise Resource Planning-Business Intelligence In Higher Education
Institute. The objectives of this research were: 1) To synthesis Of Conceptual Framework of Enterprise Resource PlanningBusiness Intelligence In Higher Education Institute. 2) To evaluate Of Conceptual Framework of Enterprise Resource PlanningBusiness Intelligence In Higher Education Institute. experts The sample groups were 5 experts in Business, 5 experts in
Information. All totalling 10 experts .The research tool was questionnaire. The data was analyzed by using arithmetic mean and
standard deviation. The assessment system of information system using Back-Box technique.The overall evaluation result
Conceptual Framework, shows the overall rating mean of 4.10 suggesting that Conceptual Framework of Enterprise Resource
Planning-Business Intelligence In Higher Education Institute. The framework aims to support sustainable Business
Intelligence development.
Keywords: Conceptual Framework, Enterprise Resource Planning, Business Intelligence In Higher Education Institute

บทนา
ในยุคเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและตลอดเวลาประกอบกับธุรกิจที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุ นแรง องค์กร
ต่า งๆ จึ ง ต้อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรั บมื อ กับ การแข่ ง ขัน ด้านระบบเทคโนโลยี ม าใช้เป็ นความได้เ ปรี ย บทางธุ รกิ จ ระบบ
สารสนเทศนับเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ทนั สมัย และทันท่วงที จึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการดาเนิ นการ การตัดสิ นใจ การวางแผนเกี่ ยวกับงบประมาณรายรับรายจ่ าย การเงิ นและการบัญชี พัสดุ และ
ครุ ภณั ฑ์ การฝึ กอบรม สัมมนา จานวนบุคลากร ฯลฯ ที่นาเสนอด้วยระบบสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานตามปกติ ดูเหมือนว่า จะมี
ความสามารถมีไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้การใช้ระบบสารสนเทศที่ ทนั สมัย กล่าวได้ว่าการมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยจะทาให้มีโอกาส ชัยชนะเหนือคู่แข่งในระดับหนึ่ ง แต่ในบางครั้งระบบสารสนเทศจะมีศกั ยภาพการทางาน
ในระดับปฏิบตั ิการเฉพาะทางธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน การมีขอ้ มูลจานวนมากแต่ขาดการจัดเรี ยงให้เป็ นระบบ การเข้าถึงและ
การค้นคืนก็จะก่อให้เกิดการยุง่ ยาก ธุ รกิ จอาจเกิ ดการสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จได้ ซึ่ งหากต้องการให้องค์กรมีธุรกิ จโดดเด่น ที่
สามารถอยูเ่ หนือคู่แข่งขันในด้านการบริ หารจัดการข้อมูลในปริ มาณมาก ประกอบกับการมีขอ้ มูลที่หลากหลาย และเพิ่มมากขึ้น ที่
สามารถให้ผบู ้ ริ หาร วางแผน ตัดสิ นใจได้มาก ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ (Business Intelligence : BI) ที่เป็ นกระบวนการ รวบรวมข้อมูล
ขนาดใหญ่ และน าข้อ มู ล เหล่ า นี้ มาวิเ คราะห์ รวมถึ ง การทารายงาน ที่ เป็ นผลจากการวิเ คราะห์ แ บบจ าลองหลายมิ ติ
(Multidimensional Model) ของหน่วยงาน ช่วยในการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ หารเพื่อให้ ผูบ้ ริ หารเหล่านี้ มีขอ้ มูลในการดาเนิ นการใน
มือกับการนับเป็ นทางเลือกในการ วางแผน การนาข้อมูลไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การทาความ เข้าใจลูกค้า การตลาด และเข้าใจการ
ทางานที่เกิดขึ้น ในองค์กรมากขึ้น ซึ่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ เป็ นสถาบันหลัก
ในการบริ หารการจัดการ ต่างก็ได้ให้ความสาคัญของการจัดการเทคโนโลยีให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่องค์กร เพื่อเพิ่มการ
ตัดสิ นใจของธุรกิจทั้งหมดในหน่วยงาน ดังนั้น ผูเ้ ขียน บทความวิจยั จึงได้จดั ทากรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากร
องค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา สามารถสนับสนุนการตัดสิ นใจที่ถกู ต้อง แม่นยาได้ทนั ต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์การจัดการทรัพยากรในสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อประเมินกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
ผลการประเมินกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษาอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ บริ หารธุรกิจ จานวน 5 ท่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 ท่าน รวม
ทั้งหมด 10 ท่านประเมินความคิดเห็นของกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวแปรต้น คือ กรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา

2. เครื่ องมือ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ที่มีความกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วย
ธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษาการดาเนินงานวิจยั ครั้งนี้ จาแนก วิธีการดาเนินงานวิจยั ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษา วิเคราะห์ การสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากร
องค์กรด้วยธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนาไปกาหนดเป็ นกรอบแนวคิด
2. กาหนดกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา
3. ออกแบบ และสร้างกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา
4. นากรอบที่พฒั นาขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (พินนั ทา ฉัตรวัฒนา และพัลลภ พิริยะสุ
ยะวงศ์, 2558)
5 สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดในด้านความเหมาะสมต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ความเหมาะสมของการกาหนดข้อมูล
5.2 ความเหมาะสมของเครื่ องมือการคัดแยก
5.3 ความเหมาะสมของคลังข้อมูล
5.4 ความเหมาะสมของชุดคาสัง่ เพื่อการวิเคราะห์
5.5 ความเหมาะสมของการรายงานและตัดสิ นใจ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินของผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญ บริ หารธุรกิจ จานวน 5 ท่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 5 ท่าน รวมทั้งหมด ๑๐ ท่านแบบประเมินจานวน 10 ชุด ประเมินความเหมาะสม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเหมาะสม
ของการกาหนดข้อมูล เครื่ องมือการคัดแยก คลังข้อมูล ชุดคาสัง่ เพื่อการวิเคราะห์ รายงานการตัดสิ นใจเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบประเมินผลการประเมินกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะใน
สถาบันอุดมศึกษา ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้
1 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยกาหนดน้ าหนักคะแนนมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ (Artaphon Chansamut and Pallop
Piriyasurawong, 2014)
มากที่สุด ให้คะแนน
5
คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด ให้คะแนน
1
คะแนน
2 กาหนดเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั กรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา สามารถอธิ บายได้ ในรู ปที่ 1
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในตารางที่ 1-6 แสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

เครื่ องมือการคัดแยก

แหล่งฐานข้อมูลไฟล์
อื่นๆ เช่น
Spreadsheets,Server,
Informix, Progress,
DB2

การเงิน
นักศึกษา
ครุ ภณ
ั ฑ์

เก็บทุกอย่างไว้ที่เดียว

แหล่งฐานข้อมูล
เช่น Mysql , Microsoft
Access , Oracle, Sql
serverFoxPro, Dbase,

- ข้อมูลขนาดใหญ่
- ข้อมูลขนาดย่อย
- การเชื่อมตาราง
- รายละเอียดข้อมูล
การคัดแยก-การแปลงข้อมูล-การบรรจุขอ้ มูล

-แหล่งข้อมูลภายใน
- แหล่งข้อมูลภายนอก

คลังข้อมูล

เก็บทุกอย่างไว้ที่เดียว

การกาหนดข้อมูล

ชุดคาสัง่
เพื่อการวิเคราะห์
- รายงาน
- การวิเคราะห์
ข้อมูลหลายมิติ
- การพยากรณ์
- การหา
ความสัมพันธ์

รายงาน
การตัดสิ นใจ
- ระดับ
ผูใ้ ช้งาน

บุคลากร
อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูล

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุ รกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษา (ที่มา : New
York University, 2014)New

York

University,20

ความเหมาะสมแต่ ละองค์ประกอบ สรุป ดังนี้
1 การกาหนดข้อมูล
กระบวนการในการจัดทา Business Intelligence เริ่ มต้นที่การกาหนดแหล่งข้อมูล (Data Sources) ที่จะนามาเข้าสู่ คลังข้อมูล
โดยแหล่งข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Data Sources) และแหล่งข้อมูลภายนอก
(External Data Sources) แหล่งข้อมูลภายในได้แก่ ข้อมูลการดาเนิ นงาน (Operation Transaction) ข้อมูลอดีต (Legacy Data) เป็ น
ต้น แหล่งข้อมูลภายนอกได้แก่ ข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน ข้อมูลของโครงการสารสนเทศอื่นๆ แฟ้ ม เอกสาร วารสารวิชาการต่าง ๆ
ซึ่ งในการกาหนดแหล่งข้อมูล จาเป็ นต้องคานึ งถึงผลลัพธ์ ที่ ตอ้ งการเพื่อที่วา่ ข้อมูลที่ นาเข้ามาใช้งานจะสามารถสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการเมื่อมีการกาหนดแหล่งข้อมูลที่แน่ ชดั ขั้นตอนถัดไป คือ การออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Design)
เพราะว่า Business Intelligence จาเป็ นต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากคลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็ นหลัก ซึ่ งการออกแบบ
คลังข้อมูลที่มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบ เช่น คลังข้อมูลแบบ Star Schema คลังข้อมูลแบบ Relational Schema และ Snowflake Schema
ดังนั้น Business Intelligence ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คลังข้อมูลแบบ star Schema เป็ นต้น
2 การคัดแยก
ชุดเครื่ องมือในการคัดแยก (Extract) เปลี่ยนแปลง (Transform) และบรรจุ (Load) ในที่จดั เก็บ เครื่ องมือชุดนี้เป็ นที่รู้จกั กัน
ในชื่อที่เรี ยกว่า อีทีแอล (ETL) เนื่ องจากข้อมูลในแหล่งกาเนิ ดข้อมูลมีท้ งั จานวนและปริ มาณที่สูงมาก ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูใ้ ช้
ข้อมูลจะมีความต้องการข้อมูลเฉพาะอย่างไม่ใช่ขอ้ มูลทั้งหมดและที่สาคัญคือข้อมูลที่ตอ้ งการนั้นไม่ได้อยูใ่ นแหล่งข้อมูลเดียวกัน
ทั้งหมด เครื่ องมื อชุ ดนี้ จะช่วยทาหน้าที่ คดั แยกข้อมูลเฉพาะที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการจากทุ กแหล่งข้อมูลมารวมกัน เมื่ อข้อมูลมาจาก
แหล่งข้อมูลที่ต่างกันทาให้เกิดความแตกต่างในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ขนาดของข้อมูล ลักษณะ รู ปแบบ ดังนั้นเครื่ องมืออีทีแอลจะทา
การทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อให้ขอ้ มูลมีความสม่ าเสมอ สอดคล้องกันทั้งหมด ก่อนจะนาบรรจุลงที่เก็บที่
เรี ยกว่า คลังข้อมูล (Data Warehouse)
3 คลังข้อมูล
เป็ นที่จดั เก็บข้อมูลนามาจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งก็คือระบบสารสนเทศในระดับปฏิบตั ิการ เช่น นักศึกษา ครุ ภณ
ั ฑ์
การเงิน บัญชี บุคลากร ฯลฯ แหล่งข้อมูลภายนอกที่ผบู ้ ริ หารเห็นว่ามีความจาเป็ นต้องใช้ในการทางานการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
และข้อมูลส่วนบุคคล (Personnel Data) เช่น ข้อมูลที่ผบู ้ ริ หารบันทึกไว้สาหรับในการทางานของตนเอง รวมถึงข้อมูลส่วนย่อยของ
คลังข้อมูล ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนามาจัดเตรี ยมให้อยูใ่ นรู ปแบบที่พร้อมจะทางานเชิงวิเคราะห์ (Analytical Data) การเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์แล้ว กาหนดรายละเอียด ตามที่ผบู ้ ริ หารต้องการได้ คลังข้อมูลจะเป็ นฐานข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยชุดคาสั่ง
งานต่าง ๆ เช่น การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์หรื อโอแลบ (On-Line Analytical Processing, OLAP) การทาเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) และระบบสารสนเทศอื่น ๆ เป็ นต้น
4 ชุดคาสัง่ การวิเคราะห์
ชุดคาสัง่ งานเพื่อการวิเคราะห์ จะประกอบไปด้วยชุดคาสัง่ งานหลายชุดคาสัง่ ที่จะทาการวิเคราะห์ในประเด็นที่แตกต่าง
หลากหลายกันไปผูใ้ ช้จะเลือกชุดคาสัง่ งานตามที่ตอ้ งการมาใช้ ได้แก่
4.1 ชุดคาสัง่ งานในการจัดทารายงาน รวมถึงการนาเสนอรายงานจากการสอบถามที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อน
(Ad Hoc Query) รายงานที่นาเสนอมักจะเป็ นผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรื อการติดตาม
ค่าเป้ าหมายของการดาเนินงานที่สาคัญ การนาเสนอรายงานมักจะอยูใ่ นรู ปแบบของกราฟเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
ผ่าน Dashboard ที่ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงผ่านหน้าเว็บไซต์ที่จดั ทาไว้
4.2 การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์หรื อโอแลบ (Online Analytical Processing, OLAP) เป็ นชุดคาสัง่ งาน
ที่ช่วยให้ผใู ้ ช้งานวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มาจากคลังข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกิดขึ้นบ่อยจะเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายมิติ

(Multidimensionality) เพื่อช่วยให้ผวู ้ เิ คราะห์ได้มองเห็นข้อมูลในเชิงลึกในมิติต่าง ๆ เป็ นการเสริ มความเข้าใจในสถานการณ์
ให้มากขึ้น
4.3 การทาเหมืองข้อมูล (Data Miming) เป็ นชุดคาสัง่ งานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ในระหว่าง
ข้อมูลที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน หรื อคาดการณ์กนั มาก่อน การได้คน้ พบสิ่ งใหม่ก่อนผูอ้ ื่นอาจจะสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันผลการวิเคราะห์ที่นาเสนอจากการทาเหมืองข้อมูล เช่น การวิเคราะห์เพื่อจัดประเภทลูกค้า การค้นหากลุ่มของลูกค้า การ
ค้นหาลักษณะหรื อพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม การพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้าที่อาจจะพาไปสู่ การกระทาที่ไม่ดี เช่น การ
ฉ้อโกง (ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ยง, 2556)
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายมิติ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบหลายมิติได้
4.5 การพยากรณ์เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้หลักการทางคณิ ตศาสตร์ คานวณ เช่น การจาลอง
เหตุการณ์ การทา What- If analysis เป็ นต้น
4.6 การหาความสัมพันธ์เครื่ องมือที่ใช้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก็บอยูใ่ น คลังข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
(Risk Analysis)ใช้ในการกรองข้อมูลที่ไมมีความสัมพันธ์กนั ออกไป จัดรู ปแบบของข้อมูลที่เหลืออยูใ่ นรู ปของคาบรรยาย เพื่อให้
สามารถเขา สื บค้นข้อมูลที่ตอ้ งองการได้
5 ระดับผูใ้ ช้งาน
ลาดับขั้นตอนสุดท้ายที่แสดงให้เห็นถึงปลายทางของผูใ้ ช้ แสดงให้เห็นข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ ของระดับผูใ้ ช้ผทู ้ ี่
ทางานอยูใ่ นองค์กร โดยใช้เครื่ องมือธุ รกิจอัจริ ยะช่วยเพิ่มการตัดสิ นใจให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ทา
หน้าที่รับข้อมูล, เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบและดูแลอัตรากาลัง, เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่คอยบริ การลูกค้าใหม่, เจ้าหน้าที่ที่ทา
หน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าไป ผูใ้ ช้เหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่งจะทางานกับ 1 แอคเคาท์ (account) เท่านั้น ผูใ้ ช้งานออนไลน์ทรานแซคชันนี้
มักจะทางานที่มีลกั ษณะเป็ นงานซ้า ๆ เดิม ๆ รายงานส่ วนใหญ่ที่ได้จากการทางานบนระบบออนไลน์ทรานแซคชันนี้ มกั จะมี
ลักษณะเป็ นรายลิสต์ของทั้งตารางเลย สาหรับดาต้าแวร์ เฮาส์ ผูใ้ ช้ คือ ผูท้ ี่ทาหน้าที่คอยดูแลการทางานของพนักงาน ในองค์กร
ลักษณะการทางาน เช่น คอยนับจานวนข้อมูลที่เป็ นปั จจุ บนั ใหม่ ๆ หาเหตุวา่ ทาไมลูกค้าจึงไม่พอใจ คอยตรวจดูวา่ มีขอ้ มูลอะไร
ใหม่ ๆ เข้ามาบ้าง คอยตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล ผูใ้ ช้ของดาต้าแวร์ เฮาส์จะไม่ทางานทีละ 1 แอคเคาท์ แต่จะ
พิจารณาจากแอคเคาท์ท้ งั หมดแล้วหาคาตอบที่ตอ้ งการออกมา (ชุดคาตอบ (answer set) ขนาดเล็ก ๆ และคาถามที่ให้กบั ดาต้าแวร์
เฮาส์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่ อยๆซึ่งอาจไม่ใช่คาถามเดิมที่เคยถามก็ได้ (กิตติรักษ์ ม่วงมัง่ สุข, 2553)

ตารางที่ 1 ความเหมาะสมขององค์ ประกอบหลัก
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของการกาหนดข้อมูล
ความเหมาะสมของเครื่ องมือการคัดแยก
ความเหมาะสมของคลังข้อมูล
ความเหมาะสมของชุดคาสัง่ เพื่อการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการรายงานและตัดสิ นใจ
เฉลี่ยรวม

X
4.15
4.16
4.0
4.0
4.2
4.10

S.D
0.87
1.05
0.84
0.81
0.63
3.33

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก ( X = 4.10 S.D. = 3.33) อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจากผู ้
ประเมิน พบว่า เครื่ องมือการคัดแยก ( X =4.16, S.D. =1.05) คลังข้อมูล X = 4.0, S.D. =0.84) ชุดคาสัง่ เพื่อการวิเคราะห์ X = 4.0,
S.D. =0.81) รายงานและตัดสิ นใจ ( X =4.2, S.D. =0.63) อยูใ่ นระดับดี

ตารางที่ 2 ความเหมาะสมขององค์ ประกอบการกาหนดข้ อมูล
ลาดับ
1
2

รายการประเมิน
แหล่งข้อมูลภายใน
แหล่งข้อมูลภายนอก
เฉลี่ยรวม

X
4.5
3.8
4.15

S.D
0.52
1.03
1.03

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ความเหมาะสมของการกาหนดข้อมูล ( X =4.15, S.D. =1.03)อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจากผู ้
ประเมิน พบว่า การกาหนดข้อมูล (แหล่งข้อมูลภายใน ( X = 4.50, S.D. =0.52) และแหล่งข้อมูลภายนอก ( X =3.8, S.D. =1.03)
อยูใ่ นระดับดี

ตารางที่ 3 ความเหมาะสมขององค์ ประกอบเครื่องมือการคัดแยก
ลาดับ
1
2
3

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของการคัดแยก
ความเหมาะสมของการบรรจุ
ความเหมาะสมของการแปลงข้อมูล
เฉลี่ยรวม

X
4.2
4.1
4.2
4.16

S.D
1.22
1.28
0.63
1.04

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ความเหมาะสมขององค์ประกอบเครื่ องมือการคัดแยก ( X = 4.16, S.D. =1.04) อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นจากผูป้ ระเมิน พบว่า การคัดแยก การบรรจุ การแปลงข้อมูล อยูใ่ นระดับดีมี ( X = 4.20, S.D= 1.22, X = 4.10, S.D= 1.28,
X = 4.20, S.D= 0.63)

ตารางที่ 4 ความเหมาะสมขององค์ ประกอบคลังข้ อมูล
ลาดับ
1
2
3
4

รายการประเมิน
ข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อมูลขนาดย่อย
การเชื่อมตาราง
รายละเอียดข้อมูล
เฉลี่ยรวม

X
4.1
4
4.1
3.8
4.00

S.D
1.19
1.15
0.31
0.42
0.76

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ความเหมาะสมของคลังข้อมูล ( X = 4.00, S.D. = 0.76) อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจากผู ้
ประเมิน พบว่า ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( X = 4.10, S.D. =1.19) ข้อมูลขนาดย่อย X = 4.00, S.D. =1.15) การเชื่อมตาราง X =
4.10, S.D. =0.31) และรายละเอียดข้อมูล X = 3.80, S.D. =0.42) อยูใ่ นระดับดี

ตารางที่ 5 ความเหมาะสมของชุ ดคาสั่ งเพือ่ การวิเคราะห์
ลาดับ
1
2
3

4

รายการประเมิน
รายงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายมิติ
การพยากรณ์
การหาความสัมพันธ์

X
4.50
4.70
3.60

S.D
0.70
0.48
0.51

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก

3.20

0.42

มาก

เฉลี่ยรวม

4.00

0.52

มาก

จากตารางที่ 5 ความเหมาะสมของชุดคาสัง่ เพื่อการวิเคราะห์ ( X = 4.00, S.D. = 0.52) อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นจากผูป้ ระเมิน พบว่า การแสดงรายงาน ( X =4.50, S.D. =0.70) การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายมิติ ( X = 4.70, S.D. =0.48)
การพยากรณ์( X = 3.60, S.D. =0.51) และการหาความสัมพันธ์( X =4.00, S.D. =0.52) อยูใ่ นระดับดี

ตารางที่ 6 ความเหมาะสมขององค์ ประกอบของการรายงาน การตัดสิ นใจ
ลาดับ
1

รายการประเมิน
ระดับผูใ้ ช้งาน
เฉลี่ยรวม

X
4.20
4.20

S.D
0.32
0.32

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 ความเหมาะสมของการรายงาน การตัดสิ นใจ และระดับผูใ้ ช้งาน( X = 4.20, S.D. = 0.52) อยูใ่ นระดับดี

สรุปผลและการอภิปราย
สรุ ปผล
ผลการประเมินกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษาแสดงในตารางที่
7 ดังนี้
ตารางที่ 7 ระดับความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์ กรด้ วยธุรกิจอัจริยะในสถาบันอุดมศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก
ความเหมาะสมของการกาหนดข้อมูล
ความเหมาะสมของเครื่ องมือการคัดแยก
ความเหมาะสมของคลังข้อมูล
ความเหมาะสมของชุดคาสัง่ เพื่อการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการรายงานและตัดสิ นใจ
เฉลี่ยรวม

X
4.10
4.15
4.16
4.00
4.00
4.20
4.10

S.D
3.33
1.03
1.04
0.76
0.52
0.32
3.67

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินของกรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะใน
สถาบันอุดมศึกษา ( X = 4.10, S.D. =0.3.67) อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์หลัก และประกอบย่อย ของการ
กาหนดแหล่งข้อมูล เครื่ องมือการคัดแยก คลังข้อมูล คาสัง่ เพื่อการวิเคราะห์ และการรายงานตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับดี มี ( X =
3.33, S.D= 0.70, X = 4.15, S.D= 1.03, X = 4.16, S.D= 1.04, X = 4.00, S.D= 0.76, X = 4.00, S.D= 0.52, X = 4.20, S.D=
0.32) ตามลาดับ

การอภิปราย
ผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนากรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษาอยูร่ ะดับสู ง จากความเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้พฒั นากรอบ และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการประเมินองค์ประกอบหลักทั้งหมดของกรอบแนวคิดจะอยูใ่ นระดับดี เนื่ องจาก องค์ประกอบหลักจัดอยูใ่ นกลุ่มระบบ
ธุรกิจอัจริ ยะ เริ่ มจาก การกาหนดแหล่งข้อมูล การใช้เครื่ องมือคัดแยก แล้วจัดเก็บบรรจุลงคลังข้อมูล ทาการวิเคราะห์เลือกชุดคาสัง่
ที่ตอ้ งการ ผลที่ได้ คือ รายงาน รู ปภาพ การพยากรณ์ เป็ นต้น
3. ผลการประเมินการกาหนดแหล่งข้อมูลจะอยูใ่ นระดับดี หมายความว่า ระบบธุรกิจอัจริ ยะจะเริ่ มจากแหล่งข้อมูลภายใน
แหล่งข้อมูลภายนอก ขับเคลื่อนที่ไปสู่การรายงานการตัดสิ นใจ ปลายทางระดับผูใ้ ช้ คือ ข้อมูลหลายมิติ และรู ปภาพ รายงาน
นาเสนอผลการดาเนินงานบน Dashboard ลาดับสุดท้าย
4. ผลการประเมินองค์ประกอบย่อยของเครื่ องมือการคัดแยกอยูใ่ นระดับดี ดูจากข้อมูลที่เริ่ มเข้าสู่กระบวนการ ETL (Extract,
Transform, Load) สามารถคัดแยกข้อมูลเฉพาะที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการจากแหล่งมารวมกันก่อนที่จะบรรจุลงคลังข้อมูลได้
5. ผลการประเมินคลังข้อมูลเมื่อพิจารณาอยูใ่ นระดับดี เนื่องจากเป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่วเิ คราะห์ดว้ ยชุดคาสัง่ งานได้ เช่น
การทาเหมืองข้อมูล และระบบสารสนเทศ
6. ผลการประเมิ น ของชุ ดคาสั่งเพื่อการวิเคราะห์ เมื่ อพิจารณาอยู่ในระดับสู งดู จากกิ จกรรมทั้งหมดของกรอบแนวคิ ด การ
วางแผนการจัดการทรัพยากรด้วยธุ รกิ จอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึ กษา เป็ นจุดที่ สามารถ วิเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆได้ ผลที่ ได้ คื อ
รายงาน รู ปภาพ การพยากรณ์ การหาความสัมพันธ์ เป็ นต้น
7 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ผู ้ ใ ช้ เ ป็ น ล า ดั บ สุ ด ท้ า ย ข อ ง ป ล า ย ท า ง ร ะ ดั บ ผู ้ ใ ช้ ที่ แ ส ด ง อ อ ก ม า ก า ร ร า ย ง า น
การวิเคราะห์ โดยเครื่ องมือธุรกิจอัจริ ยะช่วยเพิม่ การตัดสิ นใจให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะจาการวิจัย
1. ถึงแม้วา่ กรอบแนวคิดการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจริ ยะในสถาบันอุดมศึกษาจะมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับสูง แต่กรอบแนวคิดไม่ได้นาไปใช้ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากเป็ นไปได้ ควรนากรอบแนวคิดไปใช้ในมหาวิทยาลัยในส่วน
เรื่ อง การตัดสิ นใจที่ถกู ต้อง แม่นยา
2. ควรสร้างระบบอัจฉริ ยะเพื่อพัฒนากรอบแนวคิด
3. ควรศึกษางานวิจยั ในสถาบันการศึกษาเพื่อให้กรอบแนวคิดมีประสิ ทธิภาพ
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