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บทคัดย่อ 
ธุรกิจอัจฉริยะเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และมาจากหลายแหล่ง โดย
จัดเ ก็บไว้ในคลัง ข้อมูลในรูปแบบหลายมิติ เพื่ อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ โดยวตัถุประสงค์
ของการศึกษานี ้เพื่อน าเสนอแบบจ าลองข้อมูลของ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะและเพื่อหาตัวชีว้ัดส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการท าธุรกิจในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ระเบียบวิธีวิจยัในการศึกษานีเ้ป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่มกับ
ผู้ทรงคณุวฒุิในองค์กรธุรกิจ ผลการศกึษาพบวา่ข้อมลู
ธุรกิจอจัฉริยะควรประกอบด้วยข้อมลูจาก 2 กลุ่ม คือ 
ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ     มหภาคและข้อมลูเฉพาะด้าน
อุตสาหกรรม นอกจากนี ้พบว่า มมุมองการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงธุรกิจของแต่ละอตุสาหกรรมแตกต่างกนั จึง
ควรศึกษาในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรม 
รวมถึงองค์กรไม่ควรพิจารณาข้อมูลเฉพาะด้าน
อตุสาหกรรมของตนเองเท่านัน้ แตค่วรพิจารณาถึงการ
เช่ือมโยงข้อมลูกบักลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย 
กล่าวโดยสรุปจากการวิจยันีพ้บว่าธุรกิจอจัฉริยะสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ในเชิงกลยุทธ์ส าหรับการเตรียม
ความพร้อมขององค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บนพืน้ฐานของความรู้เชิงลึกในความสามารถในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ 

 
Abstract 
 Business Intelligence (BI) is a tool for 
managing big data from various data sources 
which are transformed and collected in data 
warehouse in the form of multidimensional data 
model for business analysis purposes. The 
objectives of this study are to propose the data 
model of BI system and to investigate the key 
performance indicators for doing business in 
ASEAN Economic Community (AEC). The 
qualitative research was conducted using focus 
group technique with the domain experts in 
business organizations. The results of this study 
showed that the data model of BI for AEC should 
consisted of 2 components which are 
macroeconomic data and specific industrial data. 
In addition, the research found out that each 
industry has different perspectives for analysis. 
Therefore, more details specific to each industry 
are needed and the organization should not only 
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concentrate on its industry but also consider the 
data integration across related industries. In 
summary, this research found that BI creates new 
strategic opportunities for organizations’ 
readiness for AEC preparation based on insights 
in competitive advantage capabilities. 
 

1. บทน ำ 
 ปัจจบุนัเป็นยคุแห่งข้อมลูและสารสนเทศ ซึง่ผู้
ท่ี มี ข้อมูลและสารสนเทศท่ีดีย่อมเป็นผู้ ท่ี มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ หนึ่งในระบบ
สารสนเทศท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ระบบธุรกิจ
อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Business Intelligence System: BI 
System) ซึ่งเป็นเป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์ข้อมลู
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยสนบัสนนุการ
ตดัสินใจและบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ข้อไ ด้ เป รียบในการแข่ งขัน  เพื่ อตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว   

ขณะท่ีประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคอาเซียนก าลงั
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ดงันัน้ ทกุประเทศตา่ง
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มี
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หลาย
องค์กรต้องเผชิญกบัปัญหาการน าระบบ BI มาใช้ ทัง้
ในเร่ืองการบริหารข้อมลูท่ีมีขนาดใหญ่ ข้อมลูท่ีมาจาก
แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร และการหาตัวชีว้ัดท่ี
เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลู จากปัญหาดงักลา่ว 
จึงส่งผลให้เกิดแนวคิดในการน าเสนอแบบจ าลอง
ข้อมูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และเพื่อหาตวัชีว้ดัส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู
ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ควำมส ำคัญของข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (Economic Data) เป็น
ข้อมลูสภาพเศรษฐกิจของปัจจยัด้านตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
อดีตและปัจจุบันและสามารถวัดผลในรูปแบบเชิง
ปริมาณในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเก็บข้อมูลทางสถิติจาก
การส ารวจ [1] และการรวบรวมข้อมลูในแต่ละหมวด
อุตสาหกรรมของเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ะถูก
น ามาจัดรูปแบบเป็นตารางข้อมูล โดยจัดเป็นชุดให้
ถกูต้องตามลกัษณะโครงสร้างข้อมลูท่ีจะน าไปใช้เพื่อ
วิเคราะห์และสนบัสนนุการตดัสินใจให้กบัองค์กร [2]  

ข้ อ มู ล ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค 
(Macroeconomic Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวของมลูค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่า
จะ เ ป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประ เทศ  รายไ ด้
ประชาชาติ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อการวดัผลอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า
เป็นตวัชีว้ดัด้านเศรษฐกิจ [3] ดงันัน้ ข้อมลูดงักลา่ว จงึ
มีความส าคัญเพื่อใช้การบริหารและควบคุมการ
ด าเนินงาน เพื่อการตรวจสอบผลการบริหารงาน และ
เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัประเทศ และพฒันา
ธุรกิจในระดบัองค์กร โดยมีประโยชน์ ดงันี ้คือ (1) การ
เป็นพืน้ฐานในการจัดท าแผน การก าหนดเป้าหมาย
และทิ ศทางของการพัฒนา  เช่ น  การ ก าหนด
งบประมาณ การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการค้าทัง้ใน
ประเทศและนอกประเทศ เป็นต้น (2) การสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้ บริหารองค์กร โดยเฉพาะขณะ



ในช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจสามารถน ามาใช้เป็น
เคร่ืองเตือนภยัลว่งหน้า เพื่อจะได้ก าหนดนโยบายหรือ
แผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ 
(3) การประเมินผลหรือวดัผลการด าเนินงาน โดยเป็น
เคร่ืองมือท่ีชีบ้อกความส าเร็จหรือประสิทธิภาพองค์กร
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจขณะนัน้   

  
2.2 ตัวชีว้ัดด้ำนเศรษฐกิจ 

ตั ว ชี ้วั ด  ( Key Performance Indicators: 
KPIs) เป็นสิ่งท่ีวัดผลการด าเนินงาน โดยพิจารณา
ความเช่ือมโยงระหว่างวิสยัทศัน์องค์กร กลยุทธ์ และ
การด าเนินงานด้านธุรกิจ ส่งผลให้เกิดข้อได้เปรียบใน
การแข่งขนัและการเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
เพื่อท าให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถเติบโตและ มี
ศกัยภาพ ซึง่พิจารณาใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้าน
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
การเรียนรู้และการพฒันา [4]  

ข ณ ะ ท่ี ใ น ปี  พ .ศ . 2547 ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ไ ด้พัฒนากรอบแนวคิดหลายมิติ  ไ ด้แก่  มิติทาง
เศรษฐกิจ มิติทางสงัคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนและการก าหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น ประสิทธิภาพ
การผลิตโดยรวม ปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้
ประชาชาติ อตัราการว่างงาน ดุลบญัชีเดินสะพดัต่อ
รายได้ประชาชาต ิสมัประสทิธ์ิการกระจายรายได้ และ
สดัสว่นคนยากจนด้านรายได้ เป็นต้น [5]   

ตวัชีว้ดัด้านเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ี
ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ หรือ ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลาว่า ขยายตวัหรือ

ชะลอตวั เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบต่างๆ กนั เช่น การเจริญเติบโต ความเข้มแข็ง 
และความสามารถในการแข่งขนั เป็นต้น โดยตวัชีว้ดัมี
บทบาทต่อการวางแผนเพื่อการตัดสินใจส าหรับ
องค์กรในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยจ าเป็นต้องพิจารณาถึงตวัชีว้ดั
ด้านเศรษฐกิจ  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ท าให้เข้าใจถึงแนวโน้มท่ี
เกิดขึน้  และลดความเสี่ยงจากความผันผวนทาง
เศ รษฐ กิจ  หากสามารถประ เมิ นทิ ศทา ง การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง โดยตวัชีว้ดัจะแสดงให้
เห็นจุดสงูสดุและต ่าสดุ รวมถึงแนวโน้ม ซึ่งต้องอาศยั
ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการวิ เคราะห์ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ [6]  

ขณะท่ีสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
(Thailand Development Research Institute: TDRI) 
ได้กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อจะเป็นตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกนัได้ จ าเป็นต้องมีตวัชีว้ดัด้านเศรษฐกิจ ท่ีส าคญั 
เช่น ตัวชีว้ัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ตัวชีว้ัดการ
พัฒนากระบวนการน าเข้าสินค้า ตัวชีว้ัดการจัดการ
ภาษีน าเข้าให้มีประสิทธิภาพ ตวัชีว้ดัในมาตรฐานทาง
เทคนิคและการบังคับใช้ของอุตสาหกรรมต่างๆ 
ระดับชาติและภูมิภาค ตัวชีว้ัดในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า และตัวชีว้ัดในการส่งเสริมการมี
สว่นร่วมและขยายตวัขององค์กรขนาดกลางและขนาด
เล็ก [8] ดังนัน้ ตัวชีว้ัดด้านเศรษฐกิจจึงเป็นข้อมูล
ส าคัญท่ีใช้ในการวิ เคราะห์สถานการณ์และวาง
นโยบาย  โดยพิจารณาจากแนวโน้มของภาวะ
เศรษฐกิจท่ีผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต เพื่อช่วยให้



ผู้ประกอบการขององค์กรสามารถวางแผนการลงทุน
ก่อนการตัดสินใจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 
2.3 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
 ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Business Intelligence 
System: BI) เป็นเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ใช้ในกระบวนการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์  และ
แสดงผล โดยแปลงจากข้อมูลให้เป็นสารสนเทศใน
รูปแบบของรายงาน ท่ีสะ ท้อนใ ห้ เห็น ถึ งความ
หลากหลายมมุมอง เพื่อช่วยในการตดัสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ [9]  

การน าเทคโนโลยีมาช่วยรวบรวมข้อมลูขนาด
ใหญ่และมาจากหลายแหล่งมาจัดเก็บในรูปแบบ
คลงัข้อมลู โดยใช้โปรแกรมประยกุต์ช่วยวิเคราะห์และ
จัดท ารายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลและท าให้ได้สารสนเทศท่ีจ าเป็นและเชิงลึกท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจทกุรูปแบบ [10]   

องค์ประกอบของธุ ร กิจอัจฉ ริยะ  ไ ด้แก่  
คลังข้อมูล (Data Warehouse) แหล่งข้อมูล (Data 
Source) คลังข้อมูลย่อย (Data Mart) การท าเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) เคร่ืองมือการสืบค้นและการ
จัดท า รายงาน  (Query and Reporting) และการ
ประมวลผลเชิงวิ เคราะห์แบบออนไลน์  (Online 
Analytical Processing: OLAP) ซึ่งเป็นแบบจ าลอง
ข้อมูลหลายมิติ (Multidimensional Model) ท่ีท าให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกหลากหลายมิติ 
ประกอบด้วย ตัวชี ว้ัด (Measure) ซึ่ง เป็นข้อมูลท่ี
ต้องการใช้เพื่อการวัดทัง้ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมิติ (Dimension) ซึ่ง

เป็นข้อมลูท่ีเป็นมมุมองให้แก่ตวัชีว้ดั โดยระบบธุรกิจ
อจัฉริยะมีคณุลกัษณะส าคญั 4 ประการ คือ (1) ความ
รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลได้ทันที (2) รองรับการ
เข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกันส าหรับหลายผู้ ใช้งาน (3) 
รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายมิติ และ (4) 
รองรับการให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ในการ
วิเคราะห์   

กระบวนการรวบรวมข้อมลูของธุรกิจอจัฉริยะ
ต้องมีขัน้ตอนท่ีเรียกว่า การดงึข้อมลูเข้า การแปลงรูป
ข้ อ มู ล  แ ล ะ ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล  ( Extraction, 
Transformation and Loading: ETL) ซึง่ การดงึข้อมลู
เข้า (Extraction) เป็น การน าข้อมลูจากแหล่งข้อมลูท่ี
อยู่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มากจากฐานข้อมูลปฏิบัติงาน 
(Operational Database) ส่วนการแปลงรูปข้อมูล 
(Transformation) เป็น การปรับและเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูจากหลายแหลง่ให้มีคณุภาพและมีความถกูต้อง
ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อน าไปจัดเก็บในคลังข้อมูล
และการจัดเก็บข้อมูล (Loading) เป็นการน าข้อมูลท่ี
ถูกจัดการแล้วมาจัดเก็บไว้ในคลัง ข้อมูลเพื่อจะ
น าไปใช้งานตอ่ไป [11] 

จากการศกึษางานวิจยัอ่ืนๆ พบวา่องค์กรมกัมี
การน าธุรกิจอัจฉริยะมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  โ ดย มี แนว โ น้ มสู ง ขึ น้  [12] โ ดย
อง ค์ประกอบของการน าธุ ร กิ จอัจฉ ริยะมา ใ ช้
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านบุคลากร ได้แก่ 
ความสามารถของพนกังานและแรงจงูใจ (2) ด้านการ
ท างาน ได้แก่ งาน ขัน้ตอนการท างาน และข้อมลู (3) 
ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ บรรทัดฐาน ค่านิยม บทบาท 
อ านาจ และแนวทางการปฏิบตัิงาน (4) ด้านโครงสร้าง
ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ ทีมงาน และกลยุทธ์



ต่างๆ โดยน ามาประยุกต์ในการพัฒนาการใช้งาน
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ด้านธุรกิจ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [13] ทัง้นีอ้งค์กรส่วน
ใหญ่มักใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ภายในองค์กร เช่น การวิเคราะห์ยอดขายสินค้า การ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน เป็น
ต้น รวมถึงยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลภายนอกองค์กร 
เช่น ผลิตภณัฑ์ประชาชาติการสง่ออก การน าเข้า ภาษี 
และดอกเบีย้ เป็นต้น ดังนัน้จึงจะเห็นได้ว่าธุรกิจ
อจัฉริยะช่วยในการรวบรวมข้อมลู บริหารจดัการข้อมลู
เพื่อการวิเคราะห์และสนับสนุนการตดัสินใจ รวมถึง
ช่วยวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจให้กับ
องค์กร 

 
2.4 กำรบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ 

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เ ป็นชุดของ
ข้อมูล ท่ี มี ขนาดและความซับ ซ้อนมาก ในการ
ประมวลผลได้ด้วยเคร่ืองมือจัดการฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การค้นหา การแบ่งปัน การ
วิเคราะห์ และการแสดงผลลัพธ์ โดยแนวโน้มของ
ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึน้และมีปริมาณมากเกินกว่า
ความสามารถของซอฟต์แวร์ท่ีใช้กันอยู่ทั่วไป ความ
แม่นย าของการบริหารข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่น าไปสู่
ความแม่นย าในการใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อการตดัสินใจ
ใ ห้มากขึ น้  และส่ งผลต่อประสิท ธิภาพในการ
ด า เนิน งาน  การลดต้นทุน  และลดความเสี่ ยง 
สอดคล้องกบั Gartner กลา่ววา่ ข้อมลูขนาดใหญ่ใน 3 
เ ร่ือง คือ (1) ปริมาณข้อมูล (Volume) เป็นจ านวน
ข้อมูลท่ีมีมากเกินกว่าระบบฐานข้อมูลแบบเดิมจะ
สามารถจัดการได้ (2) ความรวดเร็ว (Velocity) เป็น

ความรวดเร็วในการน าข้อมูลเข้าและออก เน่ืองจาก
ข้อมลูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมลูจาก
สื่อสงัคมออนไลน์ ข้อมูลพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ เป็น
ต้น  (3) ความหลากหลาย  (Variety) เ ป็นความ
หลากหลายของข้อมูลโดยมีทัง้แบบมีโครงสร้าง
(Structured Data) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Data) [14] ดังนัน้ การบริหารข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค ถือได้ว่า เป็นการบริหารข้อมูลท่ีมี
ลกัษณะดงักล่าว และอยู่ในรูปแบบท่ีกระจดักระจาย
บนอินเทอร์เน็ตและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเ น่ือง 
อย่างไรก็ตาม การน าข้อมลูมาใช้เพื่อการประมวลผล
และวิ เคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเ ร่ืองท่ีองค์กรต้องให้
ค ว า ม ส า คัญ  เ พ ร า ะ เ ป็ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สถาปัตยกรรมของการบริการซอฟต์แวร์ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ของระบบธุรกิจอจัฉริยะจาก
วิธีแบบเดิมท่ีต้องลงทุนซือ้ระบบไปสู่รูปแบบเป็นแบบ
ใหม่เป็นการใช้บริการประมวลผลแบบคลาวด์โดยจ่าย
ค่าบริการตามการใช้จริง สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
IDC ท่ีกลา่วถึงกลยทุธ์การวิเคราะห์การบริหารข้อมลูท่ี
มีขนาดใหญ่  ในประ เด็นต่อ ไปนี  ้คื อ  (1) เลื อก
เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม (2) ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและ
ความคุ้ มค่าของต้นทุนการเป็นเจ้าของระบบ  (3) 
ก าหนดกรอบการท างานในด้านนโยบาย ค าแนะใน
การจัดการข้อมูลหลัก คุณภาพของข้อมูล และ
แบบจ าลองของข้อมูล (4) สร้างความสอดคล้อง
ระหว่างการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน
ธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (5) สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงโดยตัง้ศูนย์การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ก าหนดให้เป็นสว่นหนึ่งของกลยทุธ์ [15] สอดคล้องกบั



การศึกษาถึงความจ าเป็นท่ีต้องน าเทคโนโลยีระบบ
คลาวด์มาใช้ร่วมกบัซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจอจัฉริยะ
ให้มากขึน้ โดยเก็บข้อมลูขนาดใหญ่ในเคร่ืองแม่ข่าย
เพื่อสนับสนุนการบริการรับและส่งข้อมูลได้มากกว่า
ผา่นระบบจดัการฐานข้อมลูทัว่ไป [16]  

ดงันัน้ การประมวลผลธุรกิจอจัฉริยะส าหรับผู้
ให้บริการบนระบบคลาวด์  จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับองค์กรในการใช้บริการ เพราะสามารถปรับปรุง
ความรวดเร็วด้านการตดัสินใจเพื่อความส าเร็จในเชิง
ข้อได้เปรียบของการแข่งขนัทางธุรกิจ และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [17] 
กล่าวคือ องค์การไม่จ าเป็นต้องลงทุนซือ้ซอฟต์แวร์
ด้านธุรกิจอจัฉริยะ ฮาร์ดแวร์ และจ่ายค่าบ ารุงรักษา
รายปี ซึ่งเป็นรูปแบบดัง้เดิม สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Weston และ Kaviani ซึ่งพิจารณาแนวคิดของ
ระบบธุรกิจอจัฉริยะ พบว่า มีทัง้แบบองค์กรลงทนุเป็น
เจ้าของระบบเองและแบบองค์กรใช้บริการผ่านผู้
ให้บริการโดยช าระคา่บริการรายเดือน [18] นอกจากนี ้
ยังมีการบริหารข้อมูลท่ีเรียกว่า “อินแมมโมร่ีดาต้า
เบส” (In-memory Database: IMDB) ซึ่ง เ ป็นระบบ
การบริหารจัดการฐานข้อมูลส าหรับหน่วยความจ า
หลัก  (Main Memory) บน ท่ีจัด เ ก็บ ข้อมูล  (Data 
Storage) จึงท าให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความรวดเร็ว
กว่าการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสค์ ซึ่ง IMDB เป็น
ระบบสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และ
สร้างแบบจ าลองของข้อมูล รวมถึงการวางแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยเป็นการ
ท างานร่วมระหว่างฮาร์ดแวร์และฐานข้อมูลท่ีเ ป็น 
IMDB โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและดึง
ข้อมูลมาใช้ด้วยความเร็วท่ีเพิ่มขึน้ในลักษณะเป็น

หลายเท่าเม่ือเทียบกบัฐานข้อมลูแบบดัง้เดมิ ท่ีเรียกวา่ 
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
[19] ตัวอย่างเช่น SAP HANA, Oracle Exalytics In-
Memory Machine และ  SQL Server’s in-memory 
technology เป็นต้น  นอกจากนี ้ซอฟต์แวร์ท่ีส าคญัใน
การบริหารข้อมลูขนาดใหญ่ คือ ฮาดปู (Hadoop) เป็น 
เทคโนโลยีท่ีท าหน้าท่ีในการกระจายท่ีจัดเก็บข้อมูล 
(Distributed Storage) ซึ่ง เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง
ข้อมูล (Unstructured Data) และน ามาประมวลผล
โดยองค์ประกอบหลักจะประกอบด้วย Distributed 
File System (HDFS) ท่ีท าหน้าท่ีเป็นท่ีจัดเก็บข้อมูล 
(Storage) และ กรอบการท างานในการเขียนโปรแกรม
ท่ีช่วยในการประมวลผลท่ีมีชดุของข้อมลูจ านวนมากท่ี
เรียกว่า “Map Reduce” ซึง่เป็นการท างานแบบขนาน 
โดยอาศยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองช่วยกัน
ท างานท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประมวลผล ทัง้นี ้
โครงสร้างฮาร์ดแวร์จะใช้เคร่ืองแม่ข่ายทัว่ไปท่ีเรียกว่า 
“Commodity Server”  จ านวนมากต่อเป็นลักษณะ 
“Cluster” โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองแม่ข่ายท่ีเรียกว่า 
“Enterprise Server” ซึ่งมีราคาแพงตามคุณลกัษณะ
ด้านเทคนิคท่ีสงูและบริหารจดัการยาก [20]  

งานวิจยัท่ีผ่านมา ท่ีกล่าวถึง แบบจ าลองการ
บริการธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence as a 
Service: BIasS Model) ซึง่เป็นรูปแบบแนวคิดของน า
ความสามารถของระบบ BI ร่วมกับการบริการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ ใน รูปแบบของบริการ
ซอฟต์แวร์ (SaaS) โดยมีคณุลกัษณะดงันี ้[21] คือ  

(1) ด้านการออกแบบ (Design) ประกอบด้วย  



- การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ได้แก่ 
ศูนย์ข้อมูล การให้บริการเช่าใช้งาน และการจัดสรร
ทรัพยากร  

- การเข้าถึงได้ (Accessibility) ได้แก่ การ
บริการเช่าใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต การระบบ
ป้องกันข้อมูล  และการจัดสรรทรัพยากรให้ เ กิด
ประโยชน์สงูสดุ  

(2) ด้านข้อมลู (Data) ประกอบด้วย 
- การรวบรวมข้อมูล  (Data Gathering) 

ได้แก่ การดึงข้อมูลเข้า การแปลงรูปข้อมูล และการ
จดัเก็บข้อมลู  

- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล  (Data 
Management) ได้แก่ คลงัข้อมลู คณุภาพข้อมลู การ
บริหารสารสนเทศ การบริหารข้อมูลหลัก การรักษา
ความปลอดภยัข้อมลู  

- การประมวลผลข้อมลู (Data Processing) 
ได้แก่  การเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล การ
ปรับเปลี่ยนข้อมลู  

(3) ด้านการใช้งาน (Usage) ประกอบด้วย  
- เ ง่ือนไขด้านแอพลิ เคชั่น  (Application 

Logic) ได้แก่  การขยายขนาดตามความต้องการ 
เทคโนโลยีส าหรับการจ าลองสภาพแวดล้อมให้เสมือน
มีคอมพิวเตอร์หลายเคร่ือง การควบคมุโดยผู้ให้บริการ  

- ความสามารถในการใช้งาน (Usability) 
ได้แก่ สามารถติดตัง้คา่ได้ การตรวจสอบติดตาม และ
ความง่ายในการใช้งาน  

- การใ ช้ เทคโนโลยี เพื่ อการท างานใน
ชีวิตประจ าวนั (Consumerization) ได้แก่ การบริการ
ใช้งานด้วยตนเอง การพกพาได้สะดวก การจัดท า
รายงาน กระบวนการท างาน  

(4) ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า ง า น  (Support) 
ประกอบด้วย ระบบการเตือน บริการด้านช าระเงิน 
มาตรฐานการบริการ              

 
2.5 กรอบแนวคิดงำนวิจัย 

 การศึกษานีไ้ด้พฒันากรอบแนวความคิดของ
การวิจัย คือ แบบจ าลองโครงสร้างข้อมลูระบบธุรกิจ
อัจฉ ริยะส าห รับ AEC บนระบบคลาวด์  (Cloud 
Business Intelligence: Cloud BI) ซึ่ งดัดแปลงมา
จาก Turban และ คณะ [11]  โดยมีองค์ประกอบด้าน
สถาปัตยกรรม ดงันี ้คือ (1) การให้บริการโครงสร้าง
พืน้ฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) คือ การ
ให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และ
ระบบเครือข่าย  (2) การให้บ ริการแพลทฟอร์ม 
(Platform as a Service: PaaS) คือ  การใ ห้บ ริการ
ระบบปฏิบตัิการ การเช่ือมตอ่ในการท างานร่วมกนั ท า
ให้การเข้าถึงข้อมลูได้รวดเร็วด้วยวิธี “Map Reduce” 
การบริการเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาโปรแกรมธุ ร กิจ
อัจฉริยะและคลังข้อมูล นอกจากนี ้การวิเคราะห์
ฐ า น ข้ อ มู ล ท่ี เ รี ย ก ว่ า  “Analytic Database” มี
ความส าคัญมากโดยใช้เทคนิคในการท างาน เพื่อ
ความรวดเ ร็วสอดคล้องกับการประมวลผลใน 
หน่วยความจ าท่ีเรียกว่า “IMDB” ซึ่งเป็นระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลส าหรับหน่วยความจ าหลกั
บนท่ีจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นการประมวลผลในระบบ
ฐานข้อมลู (3) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as 
a Service: SaaS) คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ เช่น 
โปรแกรมส าหรับติดต่อกับผู้ ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์ 
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิ เคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อจัฉริยะ เช่น การวิเคราะห์ธุรกิจ การน าเสนอผลในรูป



แดชบอร์ด การวิ เคราะห์ด้านการพยากรณ์ ซึ่ ง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ 
เรียกว่า “Data Visualization Tools” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีจะช่วยแปลงข้อมูลท่ี มีขนาดใหญ่ซึ่ง ได้ รับการ
กลัน่กรองแล้วมาแสดงในรูปของแผนภาพ ง่ายตอ่การ
เข้าใจ และน าไปสู่การตดัสินใจในขัน้ถัดไป บทบาท
ของเคร่ืองมือกลุ่มนีจ้ะอยู่ในระดับปฏิบัติการ ให้
ติดตามสถานะของระบบและการแก้ปัญหาได้ง่าย 
นอกจากนี ้รายละเอียดแบบจ าลองโครงสร้างข้อมูล
ระบบธุรกิจอจัฉริยะส าหรับ AEC มีดงันี ้(1) คลงัข้อมลู 
เป็นฐานข้อมลูขนาดใหญ่ท่ีจดัเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (2) 
แหล่งข้อมูลท่ีมาจากภาย ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานสถิติแห่งชาติ 
เป็นต้น โดยข้อมลูท่ีจดัเก็บ เช่น ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ
ภายในประเทศ เป็นต้น (3) คลงัข้อมูลย่อย เป็น การ
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค 
(Macroeconomic Data) เช่น ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ 
รายได้ประชาชาติ การส่งออกในภาพรวม อัตราการ
เติบโตของสินค้าในตลาดอาเซียน เป็นต้น และข้อมลู
เฉพาะของอุตสาหกรรม ( Industry Specific Data) 
เช่น อตัราการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าการน าเข้าสิ่งทอ 
จ านวนเส้นทางในการเดินทางระหว่างประเทศ ต้นทนุ
ในการขนส่งเฉลี่ย และจ านวนประเภทการให้บริการ
ด้านสขุภาพ เป็นต้น (4) กระบวนการดงึข้อมลูเข้า-การ
แปลงรูปข้อมูล-การจัดเก็บข้อมูล เป็นการน าข้อมูล
จากแหล่ ง ข้อมูลภายนอก ท่ีอยู่ ใน รูปแบบของ
ฐานข้อมูล จากนนัน้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อเก็บใน
คลงัข้อมลู แล้วจงึน าข้อมลูไปใช้งาน (5) การท าเหมือง
ข้อมูล เป็น การน าคลังข้อมูลมาประมวลผลและ

ก าหนดสูตรทางธุรกิจและเ ง่ือนไขทางธุรกิจ  (6) 
เคร่ืองมือการสืบค้นและการจัดท ารายงาน เป็น การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (Online Analytical 
Processing: OLAP) โดยการสืบ ค้น ข้อมูล ท่ีผู้ ใ ช้
สามารถเลือกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของตาราง 
หรือกราฟ ซึง่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูแบบการเจาะลกึ
ได้ตามต้องการในหลากหลายมิติ โดยมีองค์ประกอบ
หลัก ไ ด้แก่  ตัววัด (Measure) หมายถึง  ข้อมูล ท่ี
ต้องการใช้เพื่อการวัดทัง้ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง  และมิติ  (Dimension) 
หมายถึ ง  ข้อมูล ท่ี เ ป็นมุมมองให้แก่ตัววัด  เพื่ อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดแบบจ าลองโครงสร้างข้อมลู 
ระบบธุรกิจอจัฉริยะส าหรับ AEC 

 
3. วิธีกำรวิจัย 

 การศึกษานีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเร่ิม
จากการศกึษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
และน าเสนอกรอบแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลระบบ



ธุรกิจอจัฉริยะ จากนัน้ ผู้วิจยัด าเนินการรวบรวมข้อมลู
ด้านเศรษฐกิจจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ และด าเนินการ
ออกแบบและพฒันาระบบงานดงักล่าวบนการบริการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพ
และความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองโดยมี 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้คือ (1) การเตรียมข้อมลู (Data Acquisition) โดย
การตรวจสอบข้อมูลท่ีต้องการและการเตรียมความ
พร้อมจากแหล่งข้อมูลภายนอก (2) การเช่ือมโยง
ข้อมลู (Data Integration) โดยการตรวจสอบการเก็บ
ข้อมูลในรูปของตาราง (Table) หลายๆตารางท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถว 
และในแต่ละแถวจะแบ่ง เ ป็นคอลัมน์  (Column) 
ประเภทข้อมูล (Data Type) กุญแจหลัก (Primary 
key) กุญแจรอง (Alternate Key) เ ป็นต้น (3) การ
จัดเก็บข้อมูล (Data Storage) โดยตรวจสอบการ
จัดเก็บข้อมูลไปยังคลังข้อมูล  คลังข้อมูลย่อยและ 
OLAP โดยทดสอบการดึง ข้อมูลได้ทันที  รวมถึง
พิจารณาประสิทธิภาพการท างานของระบบและ
พิจารณาตรวจสอบข้อผิดพลาดทางเทคนิค (4) การ
น าเสนอข้อมูล (Data Presentation) โดยตรวจสอบ
รูปแบบรายงานท่ีน าเสนอและการทดสอบ จากนัน้ท า
การพฒันาแบบจ าลองของระบบธุรกิจอจัฉริยะส าหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อเป็นตัวอย่างใน
การศึกษา ทัง้นีไ้ด้ด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ซึ่งเป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธี
เสนอประเด็นการสนทนาและน าเสนอแบบจ าลอง
ระบบธุรกิจอจัฉริยะให้กบักลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9 
คน ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนขององค์กรด้านการผลิต 
การค้าและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นักวิชาการ เพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และ

ความคิดเห็นจากแบบจ าลอง จากนัน้รวบรวมข้อมลูท่ี
ได้มาวิเคราะห์ด้านเนือ้หาและสถิติเบือ้งต้น     

 
4. ผลกำรศกึษำ 

 จากการศึกษานี ้สามารถออกแบบโครงสร้าง
ข้อมลูในรูปแบบ โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) 
ซึ่งประกอบด้วย ตารางมิติ (Dimension Table) ซึ่ง
เป็นมมุมองให้แก่ตวัชีว้ดัเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และตารางข้อเท็จจริง (Fact Table) เป็นข้อ
มลูค่าวดั (Measures) ท่ีมาจากตวัชีว้ดั (KPIs) ซึง่เป็น
ตารางท่ีอยู่ตรงกลาง โดยล้อมรอบไปด้วยตารางมิติ 
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการสืบค้นข้อมลูได้ง่าย
และรวดเร็ว ดงัรูปท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ตารางมิติ ด้านเวลา (Time Dimension 
Table) เป็นตารางแสดงมุมมองด้านเวลาของข้อมูล 
โดยสามารถวิเคราะห์แยกตามช่วงเวลา เช่น ปี ไตร
มาศ และเดือน เป็นต้น 

(2) ตารางมิติ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Product & Service Dimension Table) เ ป็นตาราง
แสดงมุมมอง ด้ านสิน ค้ าห รือบ ริกา ร ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม โดยสามารถวิเคราะห์แยกตามประเภท
อตุสาหกรรม 12 สาขาท่ีก าหนดในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้แก่ เกษตรและอาหาร ผลิตภณัฑ์ยางพารา 
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ไม้ ประมง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเท่ียว สุขภาพ และการ
บิน รวมถึงวิเคราะห์มมุมองแยกตามสินค้าและบริการ
ในแตล่ะอตุสาหกรรม 

(3) ตารางมิ ติ ด้ านสถาน ท่ี  (Geographic 
Dimension Table) เ ป็นตารางแสดงมุมมอง ด้าน



สถานท่ี โดยวิเคราะห์แยกตามแต่ละระดบัพืน้ท่ี ได้แก่ 
ภมูิภาค ประเทศ และจงัหวดั เป็นต้น 

(4) ตารางมิติด้านตัวชีว้ัด  (KPI Dimension 
Table) เป็น ตารางแสดงมมุมองด้านตวัชีว้ดัในระดบั
เศรษฐกิจระดับมหภาคและ ข้อมูล เฉพาะของ
อตุสาหกรรมรวมถึงวิเคราะห์มมุมองแยกตามตวัชีว้ดั 
เช่น ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ ดชันีราคาผู้บริโภค อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราภาษี การสง่ออก การน าเข้า เป็นต้น  

(5) ตารางข้อเท็จจริง (Fact Table) เป็นชุด
ของคา่ท่ีเกิดจากการจบัคูก่นัของมิติตา่งๆ และตวัชีว้ดั 
เช่น มลูคา่ ปริมาณ หรือ ร้อยละ เป็นต้น  

 

 
 

 รูปท่ี 2 แบบจ าลองโครงสร้างข้อมลูของระบบธุรกิจอจัฉริยะ  

 
การพัฒนาระบบธุ ร กิจอัจฉ ริยะส าห รับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสร้างรายงานการ
วิเคราะห์ในรูปแบบตาราง และรูปภาพหรือกราฟ โดย
แสดงข้อมูลในหลายมิติ โดยเลือกมิติด้านสินค้า เช่น 
ระบุเป็น ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และเลือกเป็นการสื่อสารคมนาคม เลือกมิติ

ด้านสถานท่ี เช่น ระบุเป็น ประเทศไทย เลือกมิติด้าน
เวลา เป็น ช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย. ปี 2014 เลือกมิติด้าน
ตวัชีว้ดั เป็นการส่งออก และเลือกตวัวดัค่าเป็น มลูค่า
ยอดขาย จากนัน้แสดงตวัอย่างรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะส าหรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งรายงานการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 นอกจากนีผู้้ ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันเก่ียวกับข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะส าหรับ 
AEC ว่าควรเร่ิมต้นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยเลือกกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลกัควบคู่ไปกับการเลือกผลิตภณัฑ์ใน
การวางแผนการใช้ข้อมูลในลักษณะแบบโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) โดยมุ่ ง ไป ท่ีการสนับสนุนใ ห้กับ
ผู้ประกอบการส าหรับองค์กรขนาดกลางก่อน เพราะ
เป็นกลุ่ม ท่ี มีความพร้อมในการเ ข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และรูปแบบของระบบควรเป็นของ



การวิเคราะห์ข้อมลูออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดย
ควรด าเนินการตัง้เป็นศนูย์บริการข้อมลู 

ตัวชีว้ัดของแบบจ าลองข้อมูลระบบธุรกิจ
อจัฉริยะส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พิจารณา
จากความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติของผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่ง
มีเกณฑ์การพิจารณาคะแนนความเหมาะสมของ
ตวัชีว้ัด คือ ค่าเฉลี่ย มีรายละเอียด ดงันี ้ค่าระหว่าง  
1.00 - 1.80 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัชีว้ดัอยู่
ในระดบั “น้อยท่ีสดุ”  คา่ระหวา่ง  1.81 - 2.60 หมายถงึ 
ความเหมาะสมของตัวชีว้ัดอยู่ในระดับ “น้อย” ค่า
ระหว่าง  2.61 - 3.40 หมายถึง ความเหมาะสมของ
ตัวชีว้ัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  ค่าระหว่าง  3.41 - 
4.20 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัชีว้ดัอยู่ในระดบั 
“มาก ” ค่า ระหว่ า ง  4.20 - 5.00 หมายถึ ง  ความ
เหมาะสมของตวัชีว้ดัอยู่ในระดบั “มากท่ีสดุ”  โดยผล
การวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตวัชีว้ดัของระบบธุรกิจ
อจัฉริยะ 
 

ตัวชีว้ัด ค่ำเฉล่ีย 
ระดับ
ควำม

เหมำะสม 
อัตราการเติบโตของสินค้าในตลาด
อาเซียน 

5.0 มากท่ีสดุ 

อัตราการเติบโตของสินค้าในตลาด
อาเซียน 

5.0 มากท่ีสดุ 

มลูค่าการน าเข้าสินค้าหรือบริการ 5.0 มากท่ีสดุ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการ
น าเข้าสินค้า  

5.0 มากท่ีสดุ 

มลูค่าการส่งออกสินค้าหรือบริการ  5.0 มากท่ีสดุ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการ
สง่ออกสินค้า  

5.0 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัด ค่ำเฉล่ีย 
ระดับ
ควำม

เหมำะสม 
จ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตจัดตัง้
โรงงานจากกระทรวง  

5.0 มากท่ีสดุ 

มูลค่าเงินลงทุนของผู้ ขอลงทุนท่ีได้รับ
อนมุตัิจดัตัง้โรงงาน 

5.0 มากท่ีสดุ 

ค่าแรงขัน้ต ่าของประเทศอาเซียน 5.0 มากท่ีสดุ 
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก 4.5 มากท่ีสดุ 
ระดับการพัฒนาแรงงานในตลาด
อาเซียน 

4.5 มากท่ีสดุ 

จ านวนสินค้าและบริการท่ีได้รับการ
ยกเว้นภาษี 

4.5 มากท่ีสดุ 

มลูค่าของสินค้าและบริการท่ีได้รับการ
ยกเว้นภาษี 

4.5 มากท่ีสดุ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงสินค้าและ
บริการท่ีได้รับการยกเว้นภาษี 

4.5 มากท่ีสดุ 

มลูค่าของรายได้ประชาชาติ 4.0 มาก 
มูลค่ าของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
ภายในประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง 

4.0 มาก 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
ประชาชาติภายในประเทศ 

4.0 มาก 

อตัราดอกเบีย้การกู้ ยืมเงิน 4.0 มาก 
ค่าเฉลี่ยของราคาของสินค้าหรือบริการ 3.0 ปานกลาง 
ดชันีราคาผู้บริโภค 3.0 ปานกลาง 
มลูค่าผลิตภณัฑ์ประชาชาติ 3.0 ปานกลาง 
ดชันีการผลิตภาคอตุสาหกรรมรวม 3.0 ปานกลาง 
อตัราภาษีของประเทศ   3.0 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็น
ว่า ตัวชีว้ัดของระบบธุรกิจอัจฉริยะท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสดุมีจ านวน 14 ตวั ตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมมากจ านวน 4 
ตัว และตัวชีว้ัดท่ีเหมาะสมปานกลางจ านวน 5 ตัว 
นอกจากนีผู้้ ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
ตัวชีว้ัดตามตารางข้างต้นว่า เป็นตัวชีว้ัดเศรษฐกิจ
ระดบัมหภาคซึง่ต้องแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ด้าน
ธุรกิจ รวมถึงแสดงแนวโน้มด้านนโยบายดอกเบี ย้



ภาครัฐ การจัดอันดับระดับความเจริญของประเทศ 
รวมถึงการเปรียบเทียบกับประเทศของสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูแ่ข่งขนั 

ผู้ ทรงคุณวุฒิยังได้เสนอตัวชีว้ัดข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจเพิ่มเติม ได้แก่ อัตราการบริโภคในแต่ละ
ประเทศ ราคาสินค้าท่ีจัดจ าหน่ายในแต่ละประเทศ 
จ านวนผู้ แข่ งขัน  ทั ง้ผู้ ประกอบการท้อง ถ่ินและ
ผู้ประกอบการตา่งประเทศ สถานการณ์การตลาดและ
สภาพเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค
ในแต่ละประเทศ โครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งและโลจิ
สติกส์ในแต่ละประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัด้านการค้า ด้านการลงทุน และด้านการ
จัดตัง้บริษัท การส่งเสริมด้านการลงทุนโดยตรงจาก
ตา่งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) อตัรา
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสกลุท่ีเก่ียวข้อง 
แนวโน้มกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับเขตการค้าโลก 
(Free Trade Area: FTA) ท่ี เ ก่ี ยว ข้องทั ง้ ในตลาด
เป้าหมายและประเทศคูแ่ข่ง สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับเป็น
อย่างไร เปรียบเทียบทัง้แนวกว้างและแนวดิ่ง รวมถึง
กฎระเบียบด้านศุลกากรและพิ ธีการศุลกากรท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้ทางบก เรือ และอากาศ รวมถึงอตัราการ
ว่างจ้างแรงานไทยเทียบกบัการวา่จ้างแรงงานตา่งด้าว 
เป็นต้น โดยตวัชีว้ัดท่ีดีต้องระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
เพื่อแสดงความน่าเช่ือถือและความทนัตอ่สถานการณ์
ปัจจบุนั   
 
5. สรุป 

ในยคุของข้อมลูสารสนเทศ ท่ีองค์กรต้องการ
ความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มกันของประชาคมอาเซียนนัน้  ระบบธุรกิจ

อจัฉริยะมีความจ าเป็นเพื่อท าให้การบริหารข้อมลูด้าน
เศ รษฐ กิ ร ะดับมหภาคและ ข้อมูล เ ฉพาะของ
อุตสาหกรรม ท่ีมีอยู่จ านวนมากจากหลากหลาย
แหล่งข้อมูลสามารถจัดเก็บในศูนย์บริการข้อมูล
เพื่อท่ีจะให้มมุมองด้านธุรกิจในแบบ 360 องศา ดงันัน้
การสร้างแบบจ าลองข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะท าให้ธุรกิจท่ีอยู่ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความหมาย 
มีประโยชน์ และทันต่อเวลาและสถานการณ์ โดย
องค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องการใช้ข้อมลูเพื่อการวิเคราะห์
และสนับสนุนการตดัสินใจ รวมถึงช่วยวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจให้กับองค์กร  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การลดต้นทุน และ
สร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ เ ข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขณะท่ีปัญหาและอุปสรรคเ ก่ียวกับการ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างกระจัด
กระจายและไม่สามารถเช่ือมโยงกัน โดยข้อมูลส่วน
ใหญ่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและมีความยาก
ในการบริหารข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ ดังนัน้การจัดตัง้
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะท่ีสามารถรวบรวม
ฐานข้อมลูท่ีมีขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า มีทิศทางเดียวกันคือมีความเห็นว่าควรมี
ศนูย์บริการข้อมลู เน่ืองจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรท่ี ต้องการขยายตัว  แต่ยังไม่ มี เงินทุนใน
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบคุลากร เป็น
ต้น โดยองค์ประกอบท่ีส าคญัเพื่อใช้ส าหรับการสร้าง 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะส าหรับประชาคมอาเซียน ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ เห็นว่าควรจะประกอบ



ไปด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ (1) คลังข้อมูล (2) 
แหล่งข้อมลูจากภายนอก โดยเฉพาะด้านการเงิน เช่น 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง
ข้อมูลเชิงตัวเลขจากหน่วยงานอย่างเช่น ส านักงาน
สถิติ แห่ งชาติ  เ ป็น ต้น  (3)  คลัง ข้อมูลย่อย  (4) 
กระบวนการดงึข้อมลูเข้า, การแปลงรูปข้อมลูและการ
จัดเก็บข้อมลู เพื่อจัดการรวมข้อมลูในเชิงเทคนิค (5) 
เทคนิคส าหรับการท าเหมืองข้อมลูแบบต่างๆ และ (6) 
เคร่ืองมือการสืบค้นและการจดัท ารายงาน  

จากผลการศึกษา พบว่า ตัวชี ว้ัดหลักท่ีมี
ล าดบัความส าคญัสูงท่ีควรจะจัดเก็บตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อัตราการเติบโตของสินค้าใน
ตลาดอาเซียน อัตราการเติบโตของสินค้าในตลาด
อาเซียน มูลค่าการน าเข้าสินค้าหรือบริการอตัราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน าเข้าสินค้า และมูลค่า
การส่งออกสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้าง
ข้อมูลของธุรกิจอัจฉริยะ ควรจะต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมลูทางด้านมิติเวลา สนิค้าและบริการ ผู้ ค้า ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้จดัจ าหน่าย และข้อมลูตวัชีว้ดัเศรษฐกิจ 
โดยจัดเก็บโครงสร้างหลักเหล่านีใ้นคลังข้อมูล และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการท าการรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลภายนอก  นอกจากนี ้ข้อมูลทางด้าน
ตัวชีว้ัดด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค ควรจะจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ ความสามารถในการแข่งขันระดับ
โลก ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ ดชันีราคาผู้บริโภค รายได้
ประชาชาติ ดชันีการผลิตภาคอตุสาหกรรมรวม อตัรา
ดอกเบีย้ เป็นต้น รวมถึงข้อมลูเฉพาะของอตุสาหกรรม 
เช่น จ านวนเส้นทางในการขนส่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียน อัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่ง 
จ านวนธุรกิจท่ีมีการขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศ

อาเซียน เป็นต้น โดยท าให้เป็นข้อมลูหลายมิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบการเจาะลึกหลากหลายมุมมอง 
เพื่อสนบัสนนุการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ อย่างไร
ก็ ต ามมุมมองกา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อมูล ขอ งแต่ ล ะ
อตุสาหกรรมแตกต่างกนั จึงควรศกึษาในรายละเอียด
ของแต่ละกลุ่ม นอกจากนีอ้งค์กรไม่ควรพิจารณา
ข้อมูลเฉพาะด้านอุตสาหกรรมของตนเองเท่านัน้ แต่
คว รพิ จา รณาถึ งการ เ ช่ื อมโยง ข้อมูลของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอ่ืน ท่ี เ ก่ียวข้อง  เช่น  อุตสาหกร รม
เค ร่ืองนุ่ งห่มและสิ่ งทอ จะต้องศึกษาถึ ง ข้อมูล
อุตสาหกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในด้าน
ข้อมูลของผู้ ให้บริการขนส่ง ค่าบริการขนส่ง เส้นทาง
การขนส่ง กฎระเบียบของการขนส่งในแต่ละพืน้ท่ี 
ข้อก าหนดด้านการบริการขนส่งต่างๆ ของแต่ละ
ประเทศ และกฎหมายข้ามแดนการขนส่ง เป็นต้น 
เน่ืองจากสินค้าและบริการท่ีมีความแตกต่างกันจะมี
เง่ือนไขข้อมลูด้านการบริการขนสง่ท่ีแตกตา่งกนั 

นอกจากนีข้้อมูลธุรกิจอัจฉริยะควรแบ่งตาม
ขนาดขององค์ธุรกิจ เช่น ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก 
รวมถึงแบ่งตามประเภทของธุรกิจ เช่น การเป็นผู้
รับจ้างผลิตเอง (Original Equipment Manufacturer: 
OEM) การพฒันารูปแบบสินค้าของตนเอง (Original 
Design Manufacturer: ODM) และการผลิตภายใต้
รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง (Original Brand 
Manufacturer) เป็นต้น เน่ืองจากความแตกต่างของ
ขนาดองค์กรและประเภทธุรกิจ เพราะแตล่ะองค์กรจะ
มีมมุมองและความต้องการข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้
ในสว่นของโครงสร้างของฐานข้อมลูท่ีควรจะจดัเก็บใน
คลังข้อมูลท่ีควรจะเป็น ควรจะต้องประกอบไปด้วย
ข้อมลูในตารางท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือ องค์กรขนาดเล็ก



อาจยงัไม่วิเคราะห์ข้อมลูด้านเศรษฐกิจบางตวัวดั เช่น 
ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ผลิตภัณฑ์
ประชาชาติ ดชันีราคาผู้บริโภค เป็นต้น ส าหรับองค์กร
ขนาดใหญ่มกัมีระบบข้อมลูธุรกิจอจัฉริยะท่ีสนบัสนนุ
การท างานอยูแ่ล้ว ขณะท่ีองค์กรขนาดกลางมีต้องการ
ใช้ข้อมลูได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว แต่มีข้อจ ากดัเร่ือง
ต้นทุนในการลงทุนระบบและขาดบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบธุรกิจอจัฉริยะ จึงมีโอกาส
สนใจศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจอจัฉริยะมากกว่าขนาด
องค์กรอ่ืน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติท่ีได้จากการวิจัยใน
ครัง้นี ้คือ การสร้างองค์ความรู้ส าหรับผู้บริหารของแต่
ละอตุสาหกรรม ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของข้อมลู
ระดบัมหภาคและข้อมลูเฉพาะของอตุสาหกรรม เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจและการบริหารธุรกิจ
ส าห รับการเต รียมความพร้อมเ ข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย
ครัง้ถัดไป ควรศึกษาถึงปัจจัยซึ่งมีผลต่อความส าเร็จ
ของศูนย์ ข้อมูลธุร กิจอัจฉริยะส าหรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

กล่าวโดยสรุปธุรกิจอัจฉริยะจะช่วยบริหาร
จดัการและวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อสนบัสนนุการตดัสินใจ
และการวางแผนกลยทุธ์ด้านธุรกิจให้กบัองค์กรในด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การลด
ต้นทุนและการเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กร รวมถึงการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับ
ผู้ประกอบการองค์กรเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตอ่ไป 
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