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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business 

Intelligence to Data Science โมดูลที่1 Descriptive Analytics with Pentaho Business Analytic Platform 

หลักการและเหตุผล 

     ปจจุบันองคกรทางธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชนใหความสนใจเก่ียวกับเรื่อง Data Science, Big Data   มีการเพิ่ม

จํานวนมากขึ้นเพราะเรื่องเหลาน้ีสามารถนํามาใชประโยชนในการจัดเก็บขอมูลและการใชงานขอมูลที่มีจํานวนมาก 

เม่ือมีการจัดโครงสรางการเก็บขอมูลจํานวนมากแลว   ขั้นตอนถัดมาคือการวิเคราะหขอมูลหรือ Data Analytics เปน

กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่มีอยูทั้งหมดโดยแบงออกเปนหลายๆ เรื่องในการวิเคราะหและเปนการพัฒนาระบบ BI 

หรือระบบ Business Intelligence ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจขององคกรแบบก่ึงอัตโนมัติเพื่อใชในการสนับสนุน

การบริหารและการตัดสินใจ ซ่ึงขอมูลสวนใหญมาจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ที่เกิดจากธุรกรรม 

(transaction) ขององคกร ที่เรียกวา Operational Database เปนขอมูลเชิงโครงสราง โดยมีการออกแบบ Data model 

สําหรับสรางฐานขอมูลที่พรอมวิเคราะหซ่ึงอยู ในฐานขอมูลเดียวกันที่ เรียกกันวาคลังขอมูล Data warehouse หรือ 

คลังขอมูลยอย Data mart โดยมี Business Intelligence Platform (software) เชน Pentaho Business Analytic 

Suite เปนระบบจัดการที่ครบจรตั้งแต Data Engineering, Data Analysis & Modeling, Data Visualization  

     ดังน้ันในการอบรมน้ีเพื่อการเรียนรูอุปกรณเพื่อนํามาใชสรางฐานขอมูล, จัดเก็บขอมูลที่รูปแบบคลังขอมูล, การจัดการ

ขอมูลกอนจัดเก็บลงฐานขอมูล และการใชงานขอมูลในฐานขอมูล ในขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปประยุกตใชกับแตละองคกร 



วัตถุประสงค 

- เพื่อปูพื้นฐานของการพัฒนาระบบ Business Intelligence  

- เพื่อศึกษาและการใชงาน schema workbench สําหรับใชสราง OLAP Cube สําหรับการดูขอมูลในหลายๆ ดาน 

- เพื่อศึกษาและการใชงาน Data Integration ใชในการทํา ETL (Extract Transform Load) ขอมูล 

- เพื่อศึกษาและการใชงาน Community Dashboard Editor (CDE) ใชในการสราง Dashboard เปนการจัดการและ

วิเคราะหขอมูลแบบอัตโนมัติระดับ Descriptive Analytics  

หัวขอการบรรยาย Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence 

to Data Science  

1. เรื่องปูพื้นฐานของการพัฒนาระบบ Business Intelligence

โดย ผศ.ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

- ความหมายของ Business Intelligence คือ

• การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ

Business Intelligence สามารถนํามาใชงานดานการพยากรณ แนวโนมทิศทางในการบริหารองคกร 

และสามารถทํารายงานขอมูล วิเคราะหขอมูลแบบ online และสราง Model ในการคิดวิเคราะห พยากรณ

ปจจัยของขอมูลได (Data mining) 

- กระบวนการทํางาน Business Intelligence แบงได 3 ขั้นตอน 

• DBA คือขั้นตอนการขั้นคลังขอมูลโดยมีการออกแบบโครงสรางฐานขอมูล และจัดการกับขอมูล

เช่ือมโยงกับฐานขอมูลโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา ETL ชวยในการทํางานขั้นตอนน้ี จนไดคลังขอมูล

ตามที่ออกแบบไว

• Data Analyst คือขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมูล โดยผูที่จะทําการวิเคราะหจะตองมีการตั้ง

โจทยที่จะนําขอมูลในคลังขอมูลมาใชในการวิเคราะห ในขั้นตอนที่มี OLAP, Data mining, Data

Exploration

• Business Analytic & End user คือขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ ในระดับผูบริหาร

- โดยสรุปเรื่อง Business Intelligence 

• ระบบวิเคราะหขอมูลขององคกรแบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ

• ขอมูลสวนใหญมาจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDB) ทีเ่กิดจากธุรกรรม (transaction) ขององคกร ที่

เรียกวา Operational Database ซ่ึงเปนขอมูลเชิงโครงสราง (structured)

• ขอมูลที่พรอมจะวิเคราะหจะอยูในฐานขอมูลเดียวที่เรียกวาคลังขอมูล Data warehouse หรือ

คลังขอมูลยอย Data mart

• มี Business Intelligence Platform (software) เปนระบบจัดการ

- Data Science วิทยาการขอมูล 

• วิทยาการจัดการขอมูล (Data Manipulation and data  Integration)

o Data Sources: ขอมูลมาจากหลายแหลง หลากหลายรูปแบบ

o ขอมูลมีจํานวนมาก (big data)

o จัดเก็บดวยฐานขอมูลแบบ distributed, scaled out เชน   NOSQL, Hadoop



• วิทยาการการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)

o Statistical Data Analysis

o Data Mining

o OLAP (OnLine Analytical Processing)

o Hadoop-MapReduce

o Spark

• วิทยาการนําเสนอขอมูล (Data Visualization)

o เนน interactive เพื่อคนหา insight knowledge from data

2. การติดตั้งและการใชงานระบบ Pentaho CE

โดย ผศ.ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

- ไดศึกษาและปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Pentaho server เปนการจําลองเครื่อง server บนเครื่องคอมพิวเตอร 

- ไดศึกษาและปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Pentaho data integration เปนเครื่องมือในการจัดการขอมูลใน

ฐานขอมูลใหเช่ือมโยงกันได หรือเรียกวา ETL 

- ไดศึกษาและปฏิบัติการใชงานโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล Postgrest 9.4 

- ไดศึกษาและปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Pentaho report designer ใชในการทาํรายงานสรุปขอมูลจาก OLAP, 

Data cube สามารถดูขอมูลไดในหลายมุมมอง 

- ไดศึกษาและปฏิบัติการใชงานโปรแกรม Pentaho schema workbench ใชในการสราง OLAP, Data cube 

เพื่อใชงานดานสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลที่อยูในคลังขอมูล ในหลายๆรูปแบบ เชน ตารางขอมูล, Dashboard 

,รายงาน เปนตน 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. เรื่อง Business Intelligence

- ไดรูและเขาใจความหมาย, ความสําคัญ ของการทํางานรูปแบบ Business Intelligence กับองคกรที่มีการ

จัดเก็บขอมูลจํานวนมาก มีความสามารถใชงานดานการพยากรณ แนวโนมทิศทางในการบริหารองคกรและ

สามารถทํารายงานขอมูล วิเคราะหขอมูลแบบ online และสราง Model ในการคิดวิเคราะห พยากรณ

ปจจัยของขอมูลได (Data mining) 

- ไดรูและเขาใจกระบวนงานและโครงสรางการทํางานรูปแบบ Business Intelligence มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 

• ขั้นตอนการสรางคลังขอมูลโดยมีการออกแบบโครงสรางฐานขอมูล และจัดการกับขอมูลเช่ือมโยงกับ

ฐานขอมูลโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา ETL ชวยในการทํางานในขั้นตอนน้ี

• ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมูล โดยผูที่จะทําการวิเคราะหตองตั้งโจทยที่จะนําขอมูลใน

คลังขอมูลมาใชในการวิเคราะห ในขั้นตอนที่มี OLAP, Data mining, Data Exploration

• Business Analytic & End user คือขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ ในระดับผูบริหาร

2. การติดตั้งและการใชงานระบบ Pentaho CE

- โปรแกรม Pentaho server เปนการจําลองเครื่อง server บนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานโปรแกรม หรือ

service อ่ืนๆ ที่เปนผลิตภัณฑของ Pentaho Suite 








