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การพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะเพื่อสนับสนุนการบริ หาร
กรณี ตวั อย่างข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อพัฒนาระบบธุ รกิ จอัจฉริ ย ะเพื่ อสนับ สนุ นการบริ หาร กรณี
ตัวอย่างข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ ของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยการนาเอาข้อมูลที่มีอยูใ่ นระบบ
ฐานข้อมูลงานทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาที่มีสถานภาพการเป็ นศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาจัดทาความสัมพันธ์ของข้อมูล บูรณาการเป็ นกลุ่มข้อมูลที่ผา่ นการตกผลึกและวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการนาเสนอและจัดทารายงานในรู ปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย (Dashboard) เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ วางแผน โต้ตอบ และวิเคราะห์แนวโน้มของภาพรวมที่อาจเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะเพื่อสนับสนุ นการบริ หาร ที่สามารถ
แสดงผลข้อมูลและจัดทารายงานเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ใน
มุมมองหลายมิติ ได้แก่ รายงานข้อมูลในมิติของการแยกตามระดับการศึกษา แยกตามคณะ แยกตาม
สาขาวิชา แยกตามหลักสู ตร แยกตามปี การศึกษา แยกตามเชื้ อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ที่อยู่ จังหวัด
อาเภอ ตาบล และแยกตามประเภทรับเข้าศึกษา เพื่อให้คณะผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูล ในเชิ ง
วิเคราะห์ สามารถมองเห็นข้อมูลสรุ ปในภาพรวมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
This objective of this research is to develop the business intelligence to support management.
A case study of current students of Chiang Mai University by manipulating the database of
registration of current students to relationship and integration data to analysis in multidimensional
dimensions. The system is facilitate the presentation and make reports in an accessible and easy
to understand format (Dashboard). To decision support to planning, interaction and analysis of
potential future trends of Chiang Mai University.
In this study, the developed a business intelligence to support the management and can be
create reports and displayed to presentation of information about current students of Chiang Mai
University in the multidimensional. The system is able to view the reported in the dimension of
segregation according to the educational level , faculty, major, curriculum, year of admission, race,
nationality, religion, sex, address (province, district) and by type of admission. To support manager
and those who want to use the information for analysis and can see the summary of the students in
Chiang Mai University.
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