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บทคดัย่อ  
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อ
มุ่งเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบของระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหารโดย
พฒันาข้ึนในลักษณะการใช้โปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้ช่วยในการวิเคราะห์การเกิด
อุบติัเหตุบนทางพิเศษออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย Microsoft SQL Server 2017จากผล
การศึกษาและการประเมินผลความพึงพอใจจากผูบ้ริหารและพนกังานจ านวน 10คนพบว่าผูใ้ช้มี
ความพึงพอใจในการวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรมมีค่าเฉล่ีย 4.37และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.20ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีจึงสรุปไดว้า่ระบบงานน้ีสามารถวิเคราะห์เพื่อประกอบการตดัสินใจ 
และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: ระบบธุรกิจอจัฉริยะ, อุบติัเหตุ, ทางพิเศษ 
 

 ABSTRACT 
The objective of this research the purpose was to focus on the elements of business 

intelligence system to support decision making for executive. The system is a business 
intelligence application was developed using intelligence tool to help analytic in accidenton the 
Expressway. 
* นกัศึกษาระดบัปริญญาโทหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัศรีปทุมปีการศึกษา 2560 
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The database design and database management system were Unified Modeling Language and 
Microsoft SQL Server 2017, respectively. The experimental and Evaluation of the satisfaction of 
10 executives and employees found that users were satisfied the mean was 4.52 and the standard 
deviation was 0.20 that the users were satisfied at a good level. The system were analyzed to 
support the work of the executive effectively.  
KEYWORD : Business Intelligence, Accident, Expressway 
 

บทน า 
 การใช้บริการทางพิเศษมีแนวโน้มปริมาณการใช้งานสูงข้ึน ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ เน่ืองจากอุบัติเหตุจราจร
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น โดยเฉพาะถนนท่ีใช้ความเร็วสูง เช่น ทางพิเศษและ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะก่อให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรงกว่า ซ่ึงการวางแผนทรัพยากรท่ี
จ าเป็นส าหรับการใหบ้ริการกรณีเกิดอุบติัเหตุเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง และจะบริหารจดัการอยา่งไรให้
เหมาะสม ซ่ึงการวางแผนทางด้านทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมืออุปกรณ์ และต าแหน่งท่ีเจา้หน้าท่ี
ประจ าจุดส าหรับให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบติัเหตุในปัจจุบนัอาจยงัไม่สอดคลอ้งกบัอตัราการ
เกิดอุบติัเหตุในแต่ละวนั ช่วงเวลา หรือบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากรูปแบบรายงานการเกิด
อุบติัเหตุบนทางพิเศษท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับผูป้ฏิบติัและการ
ตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหารยงัไม่ครอบคลุมความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงอาจส่งลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ และการใหบ้ริการบนทางพิเศษหากเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงจุดท่ีเกิดอุบติัไม่ทนัท่วงที 
                ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence Systems) มาช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบติัเหตุเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจ และ
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการช่วยเหลือ
กรณีเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ โดยระบบธุรกิจอจัฉริยะเป็นระบบท่ีช่วยบริหารจัดการท าให้
ผูใ้ช้งานสามารถให้เห็นภาพข้อมูลท่ีเข้าใจง่ายน าไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประกอบการ
ตดัสินใจ เน่ืองจากการวางแผนการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละสายทาง ช่วงเวลา รวมถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุบ่อยคร้ังตามวนัและ
ช่วงเวลา โดยผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัปฏิบติัการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามลกัษณะขอ้มูลท่ี
ตอ้งการโดยไม่ตอ้งพึ่งพาหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียว ซ่ึงระบบ Business 
Intelligenceสามารถแสดงขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ จ  าแนกตามช่วงเวลา สถานท่ี และปัจจยัต่าง ๆ  
ท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ และน าข้อมูลท่ีได้มาน าเสนอในรูปแบบของตารางขอ้มูล กราฟ 
เพื่อใหง่้ายต่อการใชง้านและการท าความเขา้ใจ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการและน าระบบธุรกิจอจัฉริยะเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์การเกิด
อุบติัเหตุบนทางพิเศษ 

2. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผลเป็นรายงานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
สามารถน าหลกัการของระบบระบบธุรกิจอจัฉริยะมาช่วยในการวิเคราะห์การเกิดอุบติัเหตุ 

โดยจะไดเ้คร่ืองมือสนบัสนุนการวเิคราะห์การเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลและจดัท ารายงาน 
ไดห้ลายรูปแบบ ทั้งแผนภูมิหรือกราฟต่าง ๆ 

1. ขอ้มูลปริมาณการเกิดอุบติัเหตุตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
2. ขอ้มูลการวเิคราะห์ช่วงเวลาการเกิดอุบติัเหตุตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
3. ขอ้มูลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
4. ขอ้มูลการวเิคราะห์บริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ไดก้ าหนดขั้นตอนการศึกษาไว ้5 ขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ Requirement ท่ีผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีเพื่อให้ทราบความตอ้งการในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุตามมิติและมุมมองของขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการและมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้

2. ศึกษาวิธีการใชเ้ทคโนโลยี BI ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทพ์าวเวอร์บิสิเนสอินเทลลิเจนซ์ 
(Microsoft Power BI) เพื่อใหท้ราบถึงการใชเ้คร่ืองมือขั้นตอนการท างานการแสดงผลเพื่อวิเคราะห์
ธุรกิจขององคก์ร 

3. จดัเตรียมองคป์ระกอบหลกัเพื่อความพร้อมทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีจะน ามา
ศึกษาวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

4. พฒันาและวิเคราะห์ดว้ย BI โดยใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมือโปรแกรมไมโครซอฟท ์
พาวเวอร์บิสิเนสอินเทลลิเจนซ์ (Microsoft Power BI) 

5.ออกแบบและสร้างรายงานวิเคราะห์หลายมิติเพื่อให้ผูใ้ช้งานหรือผูบ้ริหารทราบถึงผล
ของการวเิคราะห์ในแบบท่ีง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 
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การออกแบบระบบ 

การวเิคราะห์ระบบและออกแบบ ER-Diagram  และพจนานุกรมขอ้มูล (Data dictionary)
ส าหรับฐานขอ้มูล 
 

 

 
รูปท่ี 1 ER-Diagram  และ Data dictionary 
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ผลการวจิัย 

รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลศึกษาแนวทางการน าระบบธุรกิจอจัฉริยะดว้ย Program Microsoft 
Power BI มาช่วยในการวเิคราะห์การเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษ โดยสามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิด
อุบติัไดห้ลายมุม (Dimension) เช่นสายทางพิเศษ สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุทั้งท่ีเกิดจากคน หรือเกิด
จากรถ ประเภทรถ ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุ (ปีงบประมาณ ไตรมาส เดือน วนัในสัปดาห์ แต่ละช่วงเวลา
ในแต่ละวนั) เป็นตน้โดยมีค่าการวดั (Measurement) คือจ านวนอุบติัเหตุ จ  านวนรถท่ีเกิดอุบติั 
จ  านวนผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ รวมถึงจ านวนผูท่ี้เสียชีวติ 

ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
1. การเกิดอุบติัเหตุแยกตามพื้นท่ีสายทางพิเศษ 
2. รายงานประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุจ าแนกตามสายทาง และปีงบประมาณ 
3. รายงานอตัราผูบ้าดเจบ็แยกเพศชาย หญิง 
4. ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ จ าแนกตามสายทาง  

 

กราฟแสดงผลการวเิคราะห์ 
การน าระบบธุรกิจอจัฉริยะดว้ย Program Microsoft Power BI มาช่วยในการวิเคราะห์การ

เกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 2รายงานการเกิดอุบติัเหตุแยกตามพื้นท่ีสายทางพิเศษ 
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รูปท่ี 3 รายงานประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
 
 
 

 
 

 รูปท่ี 4 รายงานอตัราผูบ้าดเจ็บแยกเพศชาย หญิง 
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รูปท่ี 5 รายงานช่วงเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุเพื่อน าขอ้มูลท่ี
ได้ไปวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจ และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษผ่านทางโปรแกรม
Microsoft Power BI เป็นโปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือประสิทธิภาพและสามารถรองรับความตอ้งการใน
ดา้นขอ้มูลท่ีหลากหลายมีความสามารถในดา้นการท ารายงานต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดีมีความแม่นย  าของ
ขอ้มูลท่ีถูกน าเสนอในรูปแบบของรายงาน Dashboard ท่ีง่ายต่อการแสดงผลอยา่งสวยงามและ 
มีประสิทธิภาพในการสนบัสนุนการตดัสินใจและการวเิคราะห์การเกิดอุบติัเหตุบนทางพิเศษอยา่ง 
มีประสิทธิภาพส าหรับผูบ้ริหาร 
 ผลการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบธุรกิจโดยผูใ้ชง้านจ านวน 10 คนซ่ึงไดผ้ลการ
ประเมินสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมิน 
หัวข้อประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจ 

ดา้นการใชง้าน 4.40 0.26 มาก 
ดา้นการประมวลผล 4.35 0.58 มาก 
ดา้นการแสดงผล 4.35 0.47 มาก 
ความพงึพอใจโดยรวม 4.37 0.20 มาก 
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ผลการประเมินจากผูใ้ชง้าน 10 คนและแบ่งการประเมินออกเป็น 3ดา้นคือดา้นการใชง้าน
เช่นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ ความง่ายต่อการใช้งานดา้นการประมวลผลเช่นความถูกตอ้ง
ความรวดเร็วในการตอบสนองการใชง้านและดา้นการแสดงผลเช่นความชดัเจนการจดัวางรูปแบบ
ผลการประเมินโดยผูใ้ชง้านสรุปไดว้า่ความพึงพอใจโดยเฉล่ียเท่ากบั4.37ซ่ึงแสดงวา่ผูใ้ชง้านมีการ
ยอมรับและมีความพึงพอใจในการใชง้านในทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี 

จากการวิเคราะห์ปริมาณการเกิดอุบติับนทางพิเศษตาม Requirement ท่ีผูบ้ริหาร และ
เจา้หนา้ท่ีตอ้งการดว้ยการใช ้Program Microsoft Power BI มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรศึกษาการก าหนดค่าต่างๆของ Program Microsoft Power BI เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพ
ของการใชง้านต่อไป 

2. ควรมีการสร้างมิติของขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ขอ้มูลบางส่วนให้
ครอบคลุมมากข้ึน 
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