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ธุรกิจเพื่อช่วยให้ผู้บริหารในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการ

ด�าเนินการธุรกิจ ซึ่งโปรแกรม Cognos เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับ

ความนิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้น�าเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Cognos และการน�าไปใช้งานอีกด้วย

Cognos คืออะไร ?

Cognos คือ โปรแกรมหรือ Application ที่น�ามาใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น BIG data ซ่ึงใน 

การรายงานข้อมูลผนวกกับการวิเคราะห์การวัดผลในรูปแบบของ 

สกอร์การ์ด (Scorecard) และแดชบอร์ด(Dashboard) และข้อมลูทาง

สถิติอื่นที่จ�าเป็นส�าหรับองค์กร นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะคาดการณ์

ส่ิงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณในอนาคตได้ด้วย เพื่อน�าข้อมูลที่ได้

จากการวิเคราะห์เหล่านีไ้ปเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการช่วยตัดสนิใจของ

ธุรกิจ เช่นช่วยตัดสินใจในการขยายการตลาดต่อหรือไม่ หรือช่วย

ตัดสินใจในการลดหรือเพิ่มจ�านวนการผลิตต่างๆ เป็นต้น

ใน
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการเติบโต  

และพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก 

นอกเหนือจากการเติบโตขององค์กรในภาคธุรกิจต่างๆ แล้ว สิ่งหนึ่ง

ที่มีการเติบโต และมีอัตราการเติบโตเพิ่มอย่างรวดเร็วคือ ปริมาณ

ข้อมูลจ�านวนมากมหาศาล ที่มีแนวโน้มเพิ่มต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่ 

สิ้นสุด ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็มีปริมาณข้อมูลท่ีแตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และรูปแบบธุรกิจที่ด�าเนินอยู่ 

ดังนั้น ปริมาณข้อมูลท่ีมีมากมหาศาลน้ีจึงเป็นประเด็นที ่

น่าสนใจ กล่าวคอื เราสามารถน�าข้อมลูจ�านวนมากเหล่านีม้าวิเคราะห์

และใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในเชิงธุรกิจหรือประโยชน์ อื่นๆ 

ปัจจุบนัในแต่ละองค์กรเริม่ให้ความส�าคญักบัปรมิาณข้อมลู

จ�านวนมากเหล่านี้โดยการน�าข้อมูลมาท�าการสกัด (Extract) เพื่อดึง

เอาความรูท้ีม่อียูภ่ายในข้อมลูออกมาเพือ่ไปประยุกต์ใช้กับธรุกจิ และ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

บทความนี้น�าเสนอการวิเคราะห์ และพยากรณ์ธุรกิจด้วย

โปรแกรม Cognos ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของ

ของคุณด้วย
ดร. ธงชัย แก้วกิริยา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

Cognosการวิเคราะห์และพยากรณ์ธุรกิจ
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BIG Data คืออะไร ?

BIG Data คอื ชดุข้อมลูทีม่ขีนาดมหาศาล และความซบัซ้อน

มาก ท�าให้ยากทีจ่ะประมวลผลได้ด้วยเครือ่งมอืจดัการฐานข้อมลูทีม่ี

อยู่ นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูลจ�านวนมหาศาลนี้

ท�าได้ยาก เนือ่งจากชดุข้อมลูมจี�านวนมากแล้วยงัมคีวามหลากหลาย

ในเรื่องประเภทของข้อมูล

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่าง BIG Data

ปัจจบุนัเราได้มกีารน�าข้อมลูจ�านวนมากนี ้มาท�าการวิเคราะห์ 

ยกตัวอย่างข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ได้จากลูกค้า และองค์กรท�าการเก็บ

สะสมข้อมูลมาเป็นเวลาหลายปี หรือข้อมูลจาก Social media ที่ยุค

ปัจจบุนัก�าลงัเป็นทีน่ยิมใช้กนัอย่างแพร่หลาย เช่น Facebook เป็นต้น 

แหล่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็น BIG Data ทั้งสิ้น 

ตัวอย่างการนำาโปรแกรม Cognos มาใช้

โดยปกติการน�าโปรแกรม Cognos มาใช้เพื่อเป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูล และช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ Cognos มีหน้าที่

ในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน สรุปผล การแสดง 

Dashboard กราฟ และข้อมูลสถิติต่างๆ แสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอการท�างานของ Cognos workspace

ในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมา และสรุปผลออกมา โดยทั่วไป

เรียกอีกอย่างว่าการท�า BI (Business Intelligent) นั่นเอง ซึ่งเป็นการ

น�าผลลัพธ์ที่ได้มาประยุก์ใช้ประโยชน์ต่อไป ส�าหรับหัวใจส�าคัญของ 

BI ก็คือรายงาน และ Dashboard 

      

รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอผลการวิเคราะห์ Dashboard

Dashboard ที่ดีต้องดูง่าย มีความสามารถในการคัดกรอง 

(Filter) เพือ่ให้เป็นข้อมลูทีจ่ะตอบผู้บรหิารได้ทนัท ี(Ad hoc) สามารถ

เจาะลึกลงในรายละเอียด (Drill Down) หรือ Link ไปยังรายงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสนับสนุน หรือเจาะลึกในรายละเอียด

ของปัญหา Dashboard ทีดี่ ต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้รหิาร 

ส�าหรับ IBM Cognos มีเครื่องมือที่จะสนับสนุนการท�า Dashboard 

ดังต่อไปนี้ 

➠  Report Studio เพื่อพัฒนาหน้า Dashboard ซึ่งสามารถ

ที่จะ Customize ได้

รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอ Report Studio

➠  Cognos Worksapace เป็น Dashboard แบบ on line 

หากผู้บริหารมีความรู้ทางด้าน IT สามารถท�าด้วยตนเองได้ และ

สามารถดึงข้อมูลมาดูได้เอง ข้อดีคือ สามารถดึงข้อมูลหลากหลาย

เรื่องมารวมกันในหน้าจอเดียวได้ ตัวอย่างหน้าจอแสดง ดังรูปที่ 2 
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➠  Cognos Insight เป็นเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า Desktop dash-

board เป็น Dashboard ส่วนตัว และสามารถดูเป็น off line ได้ ข้อ

เสียคือ ต้องลงโปรแกรมไว้ในเครื่อง 

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอ Cognos Insight

การไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัเมื่อนำา Cognos มาใช้

ในด้านธุรกิจ 

➠  โอกาสที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่

ท�าให้มีโอกาสได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ

➠  ศักยภาพท่ีอาจเกิดขึ้นส�าหรับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่

สามารถท�าให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

➠  ข้อมูลที่เก็บรวบรวม และจัดเก็บไว้ยังคงมีขนาดเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ือง และรวดเรว็แต่เราสามารถน�าข้อมลูเหล่านีม้าวิเคราะห์ 

และใช้ประโยชน์ได้

➠  แนวทางแบบเดิมการท�าธรุกิจแบบเดิม ไม่สามารถรองรบั

ความต้องการใหม่ๆ ที่เราลูกค้าต้องการได้ซึ่งเราควรมีการก�าหนด

กลยุทธ์ใหม่โดยการน�าเครื่องมือมาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสิน

ใจส�าหรับธุรกิจได้ 

บทสรุป

บทความนี้น�าเสนอการน�าโปรแกรม Cognos มาช่วยในการ

วิเคราะห์ และพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสะสมมา

นาน และข้อมลูทีม่จี�านวนมหาศาล เหล่านีซ้ึง่ข้อมลูเหล่านีอ้าจได้จาก

ฐานข้อมูลลูกค้าเก่าหรือข้อมูลบน Social media เพื่อน�ามาวิเคราะห์ 

นอกจากนี้ยังได้น�าเสนอตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงใน 

รปูแบบ รายงาน กราฟ และ Dashboard เพือ่ช่วยให้ผูบ้รหิารน�าข้อมูล

เหล่านีไ้ปตวัสนิใจในการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่โปรแกรม Cognos เป็นหนึง่

ในทางเลือกของการน�า IT มาใช้กับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเกิดความได้

เปรียบในการแข่งขัน

อ้างอิง

http://kusrc-cognos.blogspot.com/2013/03/cognos.html

http://th.wikipedia.org/wiki/ข้อมูลขนาดใหญ่

http://cognosinbangkok.blogspot.com/2013/03/bi-3.html

http://www.cyberthai.com/index.php/knowledge-center/97-

what-big-data


