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ทกุวันนี� หากเอย่ัคำว่า BI ในวงการธิรุกิจ กเ็ป็นที�ทราบักันว่า 

หมายัถ่้ง Business Intelligence 

BI คอืกระบัวนการนำเสนอขึ้�อมล้ัเพื�อชว่ยัในการตดัืสนิใจ 

ที�ถ่้กต�อง แลัะแม่นยัำขึ้องผ้�บัริหาร โดืยัเฉพาะอย่ัางยัิ�งบุัคลัากร

ในองค์กร โดืยั BI จะรวบัรวม แลัะสังเคราะห์ขึ้�อม้ลัตามโจทยั์ที�

ไดื�รับั จากนั�นนำเสนอผลัลััพธิ์ในร้ปแบับัที�เขึ้�าใจง่ายั แลัะทรง

ประสิทธิิภาพในการนำไปต่อยัอดื

โดืยัทั�วไป BI เริ�มต�นที�การกำหนดืแหลั่งขึ้�อม้ลั (Data 

Sources) ที�จะนำมาเขึ้�าส้่คลัังขึ้�อม้ลั (Data Warehouse) โดืยั

กระบัวนการ ETL (E: Extract หรอื “คดัืกรองขึ้�อมล้ั” T: Transform 

หรือ “เปลัี�ยันร้ปขึ้�อม้ลั” แลัะ L: Load หรือ “บัรรจุขึ้�อม้ลั”)

จากนั�นเป็นขึ้ั�นตอนขึ้องการปรับัแปลังขึ้�อม้ลัให�อยั้่ใน

สภาพที�เหมาะสม แลัะสอดืคลั�องกับัร้ปแบับัขึ้องคลัังขึ้�อม้ลัที�ไดื�

ออกแบับัไว� กระบัวนการถ่ัดืมาคือการจัดืระเบัียับัขึ้�อม้ลัในคลัังให�

อยั้ใ่นรป้แบับั Multidimensional Model หรอื Cube ซึ่้�งเปน็รป้แบับั

การทำให�ขึ้�อม้ลัเกิดืมิติขึ้้�นในหลัายั ๆ ดื�าน

ก่อนที�จะนำไปสร�างเป็นรายังานผ่าน Query โดืยั

อาศึัยัเครื�องมือที�ช่วยัในการเรียักดื้ขึ้�อม้ลั เช่น Query Analysis, 

Reporting, Management Cockpit เป็นต�น

รายังานที�ไดื�จากการ Query จะนำเสนอมุมมองในการ

วิเคราะห์ แสดืงความสัมพันธิ์ แลัะทำนายัผลัลััพธิ์ขึ้องแนวโน�มที�

อาจเกิดืขึ้้�นเพื�อประโยัชน์ในการวางแผนกลัยัุทธิ์ขึ้องธิุรกิจในที�สุดื

โดืยัทั�วไป การที�จะพิจารณ์าว่า BI ใดื มีมาตรฐาน 

สามารถ่ดื้ไดื�จากตัวชี�วัดื 5 เกณ์ฑ์์ ดืังต่อไปนี�

1. Breadth หรือ “ความกว�าง” BI ที�ดืี จะต�องรวบัรวม

ขึ้�อม้ลัจากทุก ๆ ส่วนขึ้ององค์กรเขึ้�าไว�ดื�วยักัน 

2. Depth หรือ “ความลั้ก” BI ที�ดืี จะต�องมีเครื�องมือ

สำหรับัผ้�ใช�ระดัืบัต่าง ๆ ในองค์กร แลัะควรจะมีความง่ายัในการ

ใช�งาน

3. Completeness หรือ “ความสมบั้รณ์์” BI ที�ดืี จะต�องมี

การประยัุกต์ใช�ฐานขึ้�อม้ลัที�สมบั้รณ์์ร่วมกันตลัอดืทั�งองค์กร

4. Advanced Analytics หรือ “การวิเคราะห์ลัว่งหน�า” BI 

ที�ดื ีจะต�องสามารถ่ทำนายัแนวโน�มล่ัวงหน�า แลัะมีฟังัก์ชันสำหรับั

การวิเคราะห์ความเสี�ยัง

5. Data Quality หรือ “คุณ์ภาพขึ้�อม้ลั” BI ที�ดืี จะต�องมี

ขึ้�อม้ลัที�ถ่้กต�อง แลัะเป็นขึ้�อม้ลัที� Update ลั่าสุดืเสมอ

การป์ระย่กต์์ BI ใหุ่้เป์็น EI (Education Intelligence) 

ทำไดื�ไม่ยัากครบัั โดืยัผมขึ้อเสนอตัวแปรในการประยุักต ์BI มาเปน็ 

EI ทั�งสิ�น 6 ตัวดื�วยักันดืังนี�

1. Data Challenges หรือ “ความท�าทายัดื�านขึ้�อม้ลั” 

เพราะขึ้�อม้ลัคือหัวใจขึ้อง EI ความท�าทายัดื�านขึ้�อม้ลัหมายัถ่้ง 

ความพยัายัามในการจัดืเก็บัขึ้�อม้ลัที�จำเป็น เพื�อให�ขึ้�อม้ลัที�ไดื�มา

นั�นสอดืคลั�อง ถ่้กต�อง แลัะครบัถ่�วน สมบั้รณ์์

ด้ร.จักรกฤษณ์ สิริริน

ผู้้้อ�านวยการสายงานการศึกษา ฝ่ึกอบรม

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีี่ปุ ่น)

วงการธุุรกิจมีี BI

แวดวงการศึึกษาก็มีี EI
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2. Technology Challenges หรือ “ความท�าทายัดื�าน

เทคโนโลัยัี” หลัักการขึ้อง EI คือการหาวิธิีที�จะเชื�อมโยังขึ้�อม้ลั 

ทั�งหมดืขึ้องสถ่าบัันการศึ้กษาเขึ้�าดื�วยักัน เพื�อให�สามารถ่ใช�ขึ้�อม้ลั

เหลั่านั�นไดื�อยั่างมีประสิทธิิภาพ เพราะในระยัะยัาว สถ่าบัันการ

ศึ้กษาจะมีขึ้�อม้ลัที�สลัับัซัึ่บัซึ่�อน แลัะแตกต่างกันมากขึ้้�น การขึ้าดื

ความสอดืคลั�องขึ้องเทคโนโลัยีัระหว่างคณ์ะ ภาควิชา หรือกลุ่ัม

สาระการเรียันร้� มักทำให�เกิดืความยุ่ังยัากในการแบั่งปันขึ้�อม้ลั 

แลัะทำให�ต�นทนุสง้ขึ้้�น ดืงันั�น EI เปน็วธิิหีน้�งซึ่้�งจะชว่ยัให�เกดิืความ

สมดืุลัขึ้องขึ้�อม้ลัในสถ่าบัันการศึ้กษา

 3. Process Challenges หรือ “ความท�าทายัดื�าน

กระบัวนการ” เพราะแท�ที�จริงแลั�ว แนวคิดื EI คือกระบัวนการ 

ไม่ใช่เครื�องมือ แลัะไม่มี EI ตัวใดืในโลัก สามารถ่แทนที� หรือแก�

ปัญหาดื�านกระบัวนการไดื� เพราะกระบัวนการคือตัวขึ้ับัเคลัื�อน

ความสำเร็จขึ้องสถ่าบัันการศ้ึกษาผ่านการจัดืการความร้� (KM: 

Knowledge Management) เพื�อตอบัสนองความต�องการขึ้อง 

ผ้�เรียัน

 4. Strategy Challenges หรือ “ความท�าทายัดื�าน

กลัยัทุธิ”์ หากพด้ืถ่ง้ในแง่กลัยัทุธิแ์ลั�ว EI เปน็วธิิทีี�สามารถ่นำขึ้�อมล้ั

ไปใช�ไดื�อยัา่งมปีระสทิธิภิาพมากที�สดุื เหตผุลัก็คอื แตล่ัะคณ์ะ ภาค

วชิา หรอืกลัุม่สาระการเรยีันร้� มกัพยัายัามนำกลัยุัทธิม์าใช�เปน็การ

เฉพาะขึ้องตนเอง

5. Users Challenges หรือ “ความท�าทายัดื�านผ้�ใช�งาน” 

EI เป็นเครื�องมือที�ช่วยัลัดืช่องว่างระหว่างบัุคคลัในสถ่าบัันการ

ศึ้กษา ทำให�เกิดืความเขึ้�าใจ แลัะนำไปส่้บัทสรุปที�ถ่้กต�องจาก

ขึ้�อม้ลัที�มี

 6. Cultural Challenges หรือ “ความท�าทายัดื�าน

วัฒนธิรรม” เนื�องจากแต่ลัะสถ่าบัันการศึ้กษามีวัฒนธิรรมที�เป็น

ขึ้องตนเอง ความเขึ้�าใจวฒันธิรรมจง้เป็นสิ�งจำเป็นเมื�อจะนำ EI มา

ประยัุกต์ใช�

ดืังนั�น EI  จ้ง เ ป็นการต่อยัอดืไปส่้การนำแนวคิดื 

Data-Driven มาใช�ในการวิเคราะห์ขึ้�อม้ลัโรงเรียัน เพื�อปรับัจ้น 

กระบัวนการจัดืการเรียันการสอนให�ตอบัโจทย์ันักเรียันแต่ลัะคน 

(Personalized)

 ตัวอยั่างร้ปธิรรมหน้�ง EI คือการเกิดืขึ้้�นขึ้อง Smart 

Classroom ซึ่้�งมีองค์ประกอบัดืังนี�

 1. Showing เป็นการปรับัเปลีั�ยันวิธิีการสอนจาก 

Projector ส้่การนำเทคโนโลัยีั Augmented Reality มาใช�เป็น 

สื�อการสอน ซึ่้�งเป็นการผสมผสานโลักเสมือนจริงเขึ้�ากับัโลักแห่ง

ความเป็นจริง

2. Manageable ตัวอยั่างการใช�งาน Manageable เช่น 

การจัดืเก็บัสื�อการสอนบัน Cloud แทนการใช�กระดืาษ การนำ 

ClassDojo มาช่วยัในการเช็คชื�อผ้�เรียัน การใช� Edmodo แทน

ระบับัส่งการบั�าน เป็นต�น

 3. Accessible การนำ VR หรือ Virtual Reality มาใช� ก็

ถ่ือเป็น BI ร้ปแบับัหน้�ง ซึ่้�งจะทำให�ผ้�เรียันสามารถ่เขึ้�าถ่้งสื�อการ

เรียันร้�ไดื�แม�ไม่ไดื�อยั้่ในสถ่านที�จริง เป็นต�น

4. Real-Time Interactive การโต�ตอบักันแบับัฉับัพลััน

ทันใดื ระหว่างผ้�สอนกับัผ้�เรียัน คือการนำแนวคิดื Real-Time 

Interactive มาประยัุกต์ใช� เช่น Kahoot ที�เปลัี�ยันการตอบัคำถ่าม

ธิรรมดืาในห�องเรียัน ผ่านการเลั่น Games เป็นต�น

 5. Testing การทดืสอบั (Testing) แลัะการประเมินผลั 

(Assessment) อาทิ การนำ Auto Tracking Camera มาประยัุกต์

ใช�งานรว่มกบัั AI (Artificial Intelligence) เพื�อบันัทก้พฤตกิรรมขึ้อง

ผ้�เรยีัน โดืยัผ้�สอนสามารถ่นำขึ้�อมล้ัดัืงกลัา่วไปประมวลัผลัภาพรวม

ต่อไป

 เรื�องราวขึ้อง BI แลัะ EI ที�ผมเลั่ามาทั�งหมดืนี� ท่านผ้�อ่าน

จะเห็นไดื�ว่า วงการธิุรกิจมี BI แวดืวงการศึ้กษาก็มี EI

 เพราะถ่�า BI ใช�ในการจัดืการธิุรกิจ EI ก็ใช�ในการบัริหาร

การศึ้กษานั�นเองครับั


