
ภาคผนวก ก 
รายละเอยีดฐานข้อมูลต้นทาง 

 
ฐานขอ้มูลของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจและฐานขอ้มูลสินไหมรถยนต ์

ของ บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั ท่ีน ามาดึงขอ้มูลเพื่อสร้างคลงัขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
 

ตาราง ก.1 ตารางขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ช่ือตาราง insu1 
ค าอธิบาย ตารางขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

คียห์ลกั insuno 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

insuno Varchar (30) เลขท่ีกรมธรรม ์

insutype Int (4) ประเภทกรมธรรม ์

renew Char (1) Flag ต่ออายุ 

renewtime Int (4) คร้ังท่ีต่ออายุ 

oldinsuno Varchar (30) เลขท่ีกรมธรรมเ์ดิม 

title Varchar (20) ค าน าหนา้ช่ือ 

name Varchar (65) ช่ือผูเ้อาประกนั 

surname Varchar (65) นามสกุลผูเ้อาประกนั 

idcard Varchar (30) เลขท่ีบตัรประชาชน 

address1 Varchar (100) ท่ีอยู ่1 

address2 Varchar (100) ท่ีอยู ่2 

zipcode Varchar (5) รหสัไปรษณีย ์

Occupation Varchar (65) อาชีพผูเ้อาประกนั 

Begindate Date (3) วนัท่ีเร่ิมคุม้ครอง 
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ตาราง ก.1 ตารางขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

Enddate Date (3) วนัท่ีส้ินสุด 

Carcode Char (3) รหสัรถ 

Brand Varchar (20) ยีห่อ้รถ 

Model Varchar (20) รุ่นรถ 

Licence Varchar (15) ทะเบียนรถ 

Province Varchar (5) จงัหวดัทะเบียนรถ 

engine1 Varchar (30) เลขตวัถงั 

engine2 Varchar (30) เลขเคร่ืองยนต ์

Caryear Varchar (5) ปีรุ่นรถ 

Body Varchar (20) ลกัษณะตวัถงั 

Cargrp Int (4) กลุ่มรถ 

Carage Int (4) อายรุถ 

Insupre Decimal (12,2) ทุนประกนั 

Tpbiperson Decimal (12,2) คุม้ครองผูบ้าดเจบ็ต่อคน 

Tpbieven Decimal (12,2) คุม้ครองผูบ้าดเจบ็ต่อคร้ัง 

Tppdeven Decimal (12,2) คุม้ครองทรัพยสิ์นต่อคร้ัง 

deduct21 Decimal (12,2) ความเสียหายส่วนแรก 2.1 

Odamt Decimal (12,2) ทุนประกนัตวัรถ 

deduct23 Decimal (12,2) ความเสียหายส่วนแรก 2.3 

Ft Decimal (12,2) สูญหาย หรือไฟไหม ้

Padriver Decimal (12,2) อุบติัเหตุส่วนบุคคล ผูข้บัข่ี 

Papassenger Int (4) จ านวนผูโ้ดยสาร 

Papassamt Decimal (12,2) อุบติัเหตุส่วนบุคคล ผูโ้ดยสาร 
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ตาราง ก.1 ตารางขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

pamedical Decimal (12,2) ค่ารักษาพยาบาล 

pabailbond Decimal (12,2) ประกนัตวัผูช้บัข่ี 

basicpre Decimal (12,2) เบ้ียความคุม้ครองหลกั 

per_addpre Decimal (5,0) เปอร์เซ็นส่วนเพิ่ม 

addpre Decimal (12,2) จ านวนเงินส่วนเพิ่ม 

deductdiscount Decimal (12,2) รวมความเสียหายส่วนแรก 

fleet Decimal (12,2) ส่วนลดกลุ่ม 

expdiscount Decimal (12,2) ส่วนลดประวติัดี 

otherdiscount Decimal (12,2) ส่วนลดอ่ืน ๆ  

totaldeduct Decimal (12,2) รวมส่วนลด 

surchageother Decimal (12,2) ส่วนเพิ่มอ่ืนๆ 

per_surchangeexp Decimal (5,0) เปอร์เซ็นเพิ่มประวติั 

surchangeexp Decimal (12,2) ส่วนเพิ่มประวติั 

premuim Decimal (12,2) เบ้ียสุทธิ 

stamp Decimal (12,2) อากร 

vat Decimal (12,2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

total Decimal (12,2) เบ้ียรวม 

agreedate Date (3) วนัท่ีท าสัญญา 

issuedate Date (3) วนัท่ีท ากรมธรรม์ 

pay Char (1) Flag รับช าระค่าเบ้ีย 

paydate Date (3) วนัท่ีรับช าระค่าเบ้ีย 

receiptno Varchar (20) เลขท่ีใบเสร็จ 

begintime Varchar (14) เวลาท่ีเร่ิมคุม้ครอง 
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ตาราง ก.1 ตารางขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

agtno Varchar (15) รหสัช่องทางการขาย 

driverage Decimal (5,0) อายผุูข้บัข่ี 

en_st_wg Varchar (30) ขนาด/ท่ีนัง่/น ้าหนกั 

ry02_biaperson Int (4) จ านวนผูรั้กษาพยาบาล 

ry03_insurpre Decimal (12,2) ประกนัตวัผูข้บัข่ี 

biadefine Decimal (12,2) เบ้ียฐานท่ีใช ้

per_fleet Decimal (5,0) เปอร์เซ็นส่วนลดกลุ่ม 

per_expdiscount Decimal (5,0) เปอร์เซ็นส่วนลดประวติัดี 

per_otherdiscount Decimal (5,0) เปอร์เซ็นส่วนลดอ่ืนๆ 

per_serchangeother Decimal (5,0) เปอร์เซ็นส่วนเพิ่มอ่ืนๆ 

amtnoadd Decimal (12,2) เบ้ียหลกัยงัไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 

basicamt Decimal (10,2) เบ้ียหลกัรวมอุปกรณ์พิเศษ 

deldriver Decimal (12,2) ส่วนลดผูข้บัข่ี 

ry_amt Decimal (12,2) เบ้ียเอกสารแนบทา้ย 

aprdate Date (3) วนัท่ีอนุมติั 

personget Varchar (80) ผูรั้บผลประโยชน์ 

aprby Varchar (20) ผูอ้นุมติั 

printok Char (1) สถานะการพิมพก์รมธรรม์ 

cartypetext Varchar (30) รายละเอียดประเภทรถ 

cartype Char (1) ประเภทรถ 

carsize Varchar (30) ขนาดรถ 

sizeno Decimal (2,0) รหสัขนาดรถ 

dayqty Decimal (5,0) จ านวนวนัท่ีคุม้ครอง 
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ตาราง ก.1 ตารางขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

accessadd Int (4) Flag อุปกรณ์พิเศษ 

extbound Varchar (30) เลขท่ีสลกัหลงั 

tmp_drv Decimal (12,2) ทุกพลภาพชัว่คราวผูข้บัข่ี 

tmp_pass Decimal (12,2) ความคุม้ครองทุกพลภาพชัว่คราวผูโ้ดยสาร 

tmp_psg Decimal (5,0) ทุกพลภาพชัว่คราวผูโ้ดยสาร 

entdate Datetime (8) วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล 

entuser Varchar (20) ผูท่ี้บนัทึกขอ้มูล 

enthost Varchar (20) เคร่ืองท่ีบนัทึกขอ้มูล 

moddate Datetime (8) วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล 

moduser Varchar (20) ผูท่ี้ปรับปรุงขอ้มูล 

modhost Varchar (20) เคร่ืองท่ีปรับปรุงขอ้มูล 

sts Char (1) สถานะขอ้มูล 

prndate Datetime (8) วนัท่ีพิมพก์รมธรรม์ 

prnuser Varchar (20) ผูท่ี้พิมพก์รมธรรม์ 

prnhost Varchar (20) เคร่ืองท่ีพิมพก์รมธรรม์ 

 

ตาราง ก.2 ตารางขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ 

ช่ือตาราง Acdreg 
ค าอธิบาย ตารางขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

คียห์ลกั sys_key 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

sys_key Varchar (20) ล าดบัขอ้มูล 

regno Varchar (30) เลขท่ีรับแจง้ 

clmno Varchar (30) เลขท่ีเคลม 
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ตาราง ก.2 ตารางขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

insuno Varchar (30) เลขท่ีกรมธรรม ์

clmsts Char (1) สถานะเคลม 

adtotal Int (4) จ านวนผูบ้าดเจบ็ในรถประกนั 

pdtotal Int (4) จ านวนคู่กรณี 

bitotal Int (4) จ านวนผูบ้าดเจบ็บุคคลภายนอก 

acddate Datetime (8) วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

drvtitle Varchar (30) ค าน าหนา้ช่ือผูข้บัข่ี 

drvname Varchar (80) ช่ือผูข้บัข่ี 

drvsurname Varchar (80) นามสกุลผูข้บัข่ี 

drvtel Varchar (40) หมายเลขโทรศพัทผ์ูข้บัข่ี 

drvrelation Varchar (200) ความสัมพนัธ์ผูข้บัข่ีกบัรถท่ีเกิดเหตุ 

regtitle Varchar (30) ค าน าหนา้ช่ือผูแ้จง้เหตุ 

regname Varchar (80) ช่ือผูแ้จง้เหตุ 

regsurname Varchar (80) นามสกุลผูแ้จง้เหตุ 

regtel Varchar (40) หมายเลขโทรศพัทผ์ูแ้จง้เหตุ 

acdloc Varchar (50) สถานท่ี ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

acdamper Varchar (25) อ าเภอท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

acdprovine Char (2) จงัหวดัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

acdcnty Char (1) ประเทศท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

policestation Varchar (255) สถานีต ารวจในพื้นท่ี ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

policeofficer Varchar (255) เจา้พนกังานท่ีรับผดิชอบ การเกิดอุบติัเหตุ 

evenresult Char (2) ลกัษณะเหตุการณ์ในการเกิดอุบติัเหตุ 

acdtype Char (3) ประเภทการเกิดอุบติัเหตุ 

acdcase Varchar (80) ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุ 
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ตาราง ก.2 ตารางขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

damage Varchar (200) บนัทึกความเสียหาย 

drvflg Decimal (1,0) สถานะผูข้บัข่ี 

drvbirth Date (3) วนัเกิดผูข้บัข่ี 

drvsex Char (1) เพศผูข้บัข่ี 

drvocc Varchar (4) อาชีพผูข้บัข่ี 

drvidc Varchar (20) เลขท่ีบตัรประชาชนผูข้บัข่ี 

drvidcexp Date (3) วนัท่ีหมดอายบุตัรประชาชนผูข้บัข่ี 

drvlicn Varchar (20) เลขท่ีใบอนุญาตขบัข่ีผูข้บัข่ี 

drvlicntype Char (2) ประเภทใบอนุญาตขบัข่ีผูข้บัข่ี 

drvlicnexp Date (3) วนัท่ีหมดอายใุบอนุญาตขบัข่ี 

clsdate Date (3) วนัท่ีเปิดเคลม 

regdate Datetime (8) วนัท่ีรับแจง้เหตุ 

clmemp Varchar (20) พนกังานส ารวจภยั 

odest Decimal (13,2) ประมาณการความเสียหายรถประกนั 

odamt Decimal (13,2) จ านวนเงินจ่ายค่าสินไหมความเสียหายรถประกนั 

pdest Decimal (13,2) ประมาณการค่าเสียหายคู่กรณี 

pdamt Decimal (13,2) จ านวนเงินจ่ายค่าสินไหมค่าเสียหายคู่กรณี 

biest Decimal (13,2) ประมาณการค่าเสียหายผูบ้าดเจบ็บุคคลภายนอก 

biamt Decimal (13,2) จ านวนเงินจ่ายค่าเสียหายผูบ้าดเจบ็บุคคลภายนอก 

paest Decimal (13,2) ประมาณการค่าเสียหายอุบติัเหตุคนในรถ 

paamt Decimal (13,2) จ านวนเงินจ่ายค่าเสียหายอุบติัเหตุคนในรถ 

mcest Decimal (13,2) ประมาณการค่ารักษาพยาบาล 

mcamt Decimal (13,2) จ านวนเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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ตาราง ก.2 ตารางขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย 

bbest Decimal (13,2) ประมาณการประกนัตวัผูข้บัข่ี 

bbamt Decimal (13,2) จ านวนเงินจ่ายค่าประกนัตวัผูข้บัข่ี 

allest Decimal (13,2) รวมประมาณการ 

allamt Decimal (13,2) รวมจ่ายค่าสินไหม 

entuser Varchar (20) วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล 

entdate Datetime (8) ผูท่ี้บนัทึกขอ้มูล 

enthost Varchar (20) เคร่ืองท่ีบนัทึกขอ้มูล 

moduser Varchar (20) วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล 

moddate Datetime (8) ผูท่ี้ปรับปรุงขอ้มูล 

modhost Varchar (20) เคร่ืองท่ีปรับปรุงขอ้มูล 

sts Char (1) สถานะขอ้มูล 

 



 

 

ภาคผนวก ข 
คู่มอืการติดตั้งโปรแกรมเพน็ทาโฮ 

 
 

โปรแกมเพน็ทาโฮ (Pentaho) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาด ซ่ึงจะ
มีทั้งแบบรหสัเปิด (Open Source) และแบบเชิงพาณิชย ์(Commercial) โดยในการคน้ควา้แบบอิสระ
น้ีจะใช้โปรแกรมเพ็นทาโฮแบบรหัสเปิด ซ่ึงผูท่ี้สนใจจะพฒันาระบบสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://community.pentaho.com/  ตามท่ีแสดงในรูป ข.1 
 

 
รูป ข.1 แสดงหนา้เวปของ Pentaho Community 

 
ข.1 การเตรียมการติดตั้งโปรแกรมเพน็ทาโฮ 

ใหด้าวน์โหลดชุดโปรแกรมเพน็ทาโฮ เพื่อเตรียมการติดตั้งดงัน้ี 
ข.1.1 Pentaho BI Server 4.2.1-stable จะได ้biserver-ce-3.10.0-stable.zip 

 ข.1.2 Pentaho Data Intregration จะได ้pdi-ce-4.2.1-stable.zip 
 ข.1.3 Pentaho Report Designer 3.8.2-stable จะได ้prd-ce-3.8.3-GA.zip

http://community.pentaho.com/%20ตามที่
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 เม่ือดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะไดไ้ฟลท่ี์จะใชส้ าหรับการติดตั้งซ่ึงจะแสดงตามรูป ข.2 

 
รูป ข.2 แสดงไฟลส์ าหรับการติดตั้ง 

  
ข.2 การติดตั้งโปรแกรมเพน็ทาโฮบีไอเซฟเวอร์ซีอี  (Pentaho BI Server CE) 
 ข.2.1 ท าการแยกไฟล ์biserver-ce-3.10.0-stable.zip โดยให้คดัลอกไฟล์ไปท่ี c:\pentaho ซ่ึง
เม่ือท าการแยกไฟลแ์ลว้จะพบวาามี Folder ท่ีอยูาใน c:\pentaho อยูา 2 Folder ดว้ยกนั คือ 
  1) “c:\pentaho\biserver-ce” เป็น Folder ส าหรับโปรแกรมเพ็นทาโฮ บีไอ เซฟ
เวอร์ ซีอี (Pentaho BI Server CE) ซ่ึงเป็นสาวนการใชง้านของผูใ้ชท้ ัว่ไป 
  2) “c:\pentaho\administration-console” เป็น Folder ส าหรับโปรแกรมเพน็ทาโฮ 
แอดมินิสเตรชัน่คอนโซล (Pentaho Administration Console) ซ่ึงเป็นสาวนการใช้งานของผูดู้แล
ระบบ 
 ข.2.2 ก าหนดสภาะแวดล้อมให้โปรแกรมโดยการสร้างตวัแปร JAVA_HOME ใน
ระบบปฏิบติัการใหมี้คาาเป็น “c:\Program Files\Java\jre6 ตามรูป 

 
รูป ข.3 แสดงการก าหนดสภาวะแวดลอ้มให้ระบบ 
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 ข.2.3 ให้ท าการรีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการดึงคาาตัวแปร 
JAVA_HOME ท่ีไดส้ร้างใหมา 
 
 ข.2.4 เรียกใช้โปรแกรมเพ็นทาโฮเซฟเวอร์บีไอซีอีไดโ้ดยไปท่ี “c:\pentaho\biserver-ce” 
แลว้ Double Click ท่ีไฟล์ start-pentho.bat ดงัแสดงตามรูป ข.4 หลงัจากเรียกไฟล์ start-pentaho.bat 
โปรแกรมก็จะ Run โดยแสดงผลเป็นใน Command Line ตามรูป ข.5 
 

 
รูป ข.4 แสดงท่ีอยูาไฟล ์start-pentaho.bat 
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รูป ข.5 แสดงผลการ Run ไฟล ์start-penthao.bat 

 
ข.2.5 เรียกใชโ้ปรแกรมแอดมินิสเตรชัน่คอนโซลไดโ้ดยไปท่ี “c:\pentaho\administration-

console” แลว้ Double Click ท่ีไฟล์ start-pac.bat ดงัแสดงตามรูป ข.6 หลงัจากเรียกไฟล์ start-
pac.bat โปรแกรมก็จะ Run โดยแสดงผลเป็นใน Command Line ตามรูป ข.7 

 
รูป ข.6 แสดงท่ีอยูาไฟล ์start-pac.bat 
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รูป ข.7 แสดงผลการ Run ไฟล ์start-pac.bat 

 
 ข.2.6 การใชง้านโปรแกรมเพน็ทาโฮบีไอเซฟเวอร์ซีอี จะใชง้านผาาน Web Browser โดยให้
ใช ้URL http://localhost:8080 และรหสัผูใ้ชเ้ร่ิมตอ้งคือ “joe” และรหสัผาานคือ “password” 
  
 ข.2.7 การใชโ้ปรแกรมเพน็ทาโฮแอดมินิสเตรชัน่คอนโซล จะใชง้านผาาน Web Browser 
เชานเดียวกันโดยให้ใช้ URL http://localhost:8099  ในคร้ังแรกของการใช้งานตอ้งแก้ไขไฟล ์
context.xml อยูาใน Folder “c:\pentaho\administration-console\resource\config” ให้คน้หาค าวาา 
“<platform-username>joe</platform-username>” (ซ่ึงเป็นคาา Default ของ โปรแกรมเพ็นทาโฮ
แอดมินิสเตรชั่นคอนโซล) ให้แก้ไขเป็น  “<platform-username>admin</platform-username>”  
เพื่อใหส้ามารถใช ้User ID ตามท่ีระบุในระบบไดคื้อ “admin” และรหสัผาานคือ “password” 
 
 ข.2.8 ในการใช้งานโปรแกรมเพ็นทาโฮแอดมินิสเตรชั่นคอนโซล จะตอ้ง Run start-
pentaho.bat กาอนแลว้จึง Run start-pac.bat ทุกคร้ังท่ีตอ้งการใชโ้ปรแกรมแอดมินิสเตรชัน่คอนโซล 
โปรแกรมจึงจะสามารถใชง้านได ้
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ข.3 การติดตั้งโปรแกรมเพน็ทาโฮดาต้าอนิทริเกรช่ัน  (Pentaho Data Integration) 
 ข.3.1 ท าการแยกไฟล์ pdi-ce-4.2.1-stable.zip โดยให้คดัลอกไฟล์ไปท่ี c:\pentaho ซ่ึงเม่ือ
ท าการแยกไฟลแ์ลว้จะได ้Folder c:\pentaho\data-integration ตามรูป ข.8 

 
รูป ข.8 แสดง Folder และไฟล ์spoon.bat 

 
 ข.3.2 การใชโ้ปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทริเกรชัน่ ให้ Run ไฟล์ spoon.bat โปรแกรมจะ
ท างานโดยจะแสดงหนา้จอให้กรอก User และ Password ในท่ีน้ีให้กดปุา ม Cancel ไปเพื่อใชง้าน ดงั
แสดงในรูป ข.9 

 
รูป ข.9 แสดงหนา้จอ Login ของโปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทริเกรชัน่ 



97 

 

ข.4 การติดตั้งโปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ตดีไซน์เนอร์  (Pentaho Report Designer) 
ข.4.1 ท าการแยกไฟล์ prd-ce-3.8.3-GA.zip โดยให้คดัลอกไฟล์ไปท่ี c:\pentaho ซ่ึงเม่ือท า

การแยกไฟลแ์ลว้จะได ้Folder c:\pentaho\report-designer ตามรูป ข.10 

 
รูป ข.10 แสดง Folder และไฟล ์report-designer.bat 

 
ข.4.2 การใช้โปรแกรมเพ็นทาโฮรีพอร์ตดีไซน์เนอร์ ให้ Run ไฟล์ report-designer.bat 

โปรแกรมจะท างานทนัที ดงัแสดงในรูป ข.11 
 



98 

 

 
รูป ข.11 แสดงโปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ตดีไซน์เนอร์ 



 
 

ภาคผนวก ค 
คู่มอืการใช้งานโปรแกรมเพน็ทาโฮ 

ระบบธุรกจิชาญฉลาดส าหรับการประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 
 

เม่ือเขา้สู่โปรแกรมเพ็นทาโฮ ส าหรับระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ จะมีหนา้จอแรกของการใชง้านระบบ  เพื่อให้ผูใ้ชง้านใส่รหสัผูใ้ช้และรหสัผา่น ตาม
รูป ค.1  

 
รูป ค.1 หนา้จอแรกของการท างาน 

 
 เม่ือใส่ช่ือ และรหสัผา่นแลว้ หนา้จอการท างานจะเปล่ียนไปตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้านแต่ละคน  
โดยการใชง้านระบบจะแบ่งการใชง้านตามผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

1) เจา้หนา้ท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
 2) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรับประกนัภยัรถยนต ์
 3) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินไหมรถยนต ์
 4) ผูดู้แลระบบ จะเป็นส่วนของการก าหนดบทบาทผูใ้ช้งานและผูใ้ช้งานระบบโดยใช้
โปรแกรมเพน็ทาโฮแอดมินิสเตรชัน่คอนโซล (Pentaho Administration Console) เท่านั้น 
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ค.1 การใช้งานของเจ้าหน้าทีส่ านักกรรมการผู้จัดการ 
 ค.1.1 เม่ือผูใ้ช้กรอกรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่านแล้ว หน้าจอของเจา้หน้าท่ีส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการ ซ่ึงจะแสดงรายงานท่ีสามารถเขา้ดูไดอ้ยูท่างดา้นซา้ยล่าง ตามรูป ค.2 
 

 
รูป ค.2 แสดงหนา้จอของเจา้หนา้ท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

 
 ค.1.2 เม่ือผูใ้ชต้อ้งการจะเรียกดูรายงาน สามารถใช้ Double Click หรือ Click ขวาแลว้ไป 
Click ท่ี Open หรือ Open In New Window ตามรูป ค.3 
 

 
รูป ค.3 แสดงการเรียกดูรายงานของเจา้หนา้ท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
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 ค.1.3 เม่ือผูใ้ช้เรียกรายงานระบบก็จะแสดงหน้าจอรายงานข้ึน ซ่ึงผูใ้ช้สามารถก าหนด
รูปแบบการแสดงผลไดเ้องโดยระบบจะก าหนดไวเ้ป็นรูปแบบของไฟล์ PDF เป็นค่าเร่ิมตน้ โดย
แสดงตามรูป ค.4 
 

 
รูป ค.4 แสดงรายงานของเจา้หนา้ท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
รูป ค.5 รายงานการเปรียบเทียบอตัราค่าเสียหาย แยกตามปีรับประกนั 
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ค.1.4 จากระบบสามารถแสดงตวัอย่างรายงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักกรรมการผูจ้ดัการได้
ดงัต่อไปน้ี 

 
รูป ค.6 รายงานอตัราค่าเสียหาย แยกตามผลิตภณัฑย์อ่ย ปีรับประกนั 2007 

 

 
รูป ค.7 รายงานอตัราค่าเสียหาย แยกตามยีห่อ้รถ ปีรับประกนั 2010 
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 ค.1.5 เม่ือผูใ้ชต้อ้งการปิดโปรแกรมจะตอ้งท าการ Log Out ก่อนทุกคร้ังตามรูป ค.8 
 

 
`รูป ค.8 แสดงการ Log Out จากระบบ 

 
ค.2 การใช้งานของเจ้าหน้าทีฝ่่ายรับประกนัภัยรถยนต์ 
 ค.2.1 เม่ือผูใ้ช้กรอกรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่านแลว้ หน้าจอของเจา้หน้าท่ีฝ่ายรับประกนัภยั
รถยนต ์ซ่ึงจะแสดงรายงานท่ีอยูท่างดา้นซา้ยล่าง ซ่ึงเป็นรายช่ือรายงานท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงได ้ตาม
รูป ค.9 
 

 
รูป ค.9 แสดงรายงานส าหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายรับประกนัภยัรถยนต ์

 
 ค.2.2 จากระบบสามารถแสดงตวัอย่างรายงานส าหรับเจา้หน้าท่ีฝ่ายรับประกนัภยัรถยนต์
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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รูป ค.10 รายงานการรับประกนัแยกตามประเภทรถ 

 

 
รูป ค.11 รายงานการรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ แยกตามประเภทกรมธรรม์ 
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ค.3 การใช้งานของเจ้าหน้าทีฝ่่ายสินไหมรถยนต์ 
 ค.3.1 เม่ือผูใ้ชก้รอกรหสัผูใ้ช้และรหัสผา่นแลว้ หนา้จอของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินไหมรถยนต ์
ซ่ึงจะแสดงรายงานท่ีอยูท่างดา้นซา้ยล่าง ซ่ึงเป็นรายช่ือรายงานท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงได ้ตามรูป ค.12 
 

 
รูป ค.12 แสดงรายงานส าหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินไหมรถยนต ์

 
ค.3.2 จากระบบสามารถแสดงตวัอย่างรายงานส าหรับเจา้หน้าท่ีฝ่ายสินไหมรถยนต์ได้

ดงัต่อไปน้ี 

 
รูป ค.13 รายงานการเกิดเหตุ แยกตามเพศผูข้บัข่ี 
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รูป ค.14 รายงานการเกิดเหตุ แยกตามภูมิภาค 

 

 
รูป ค.15 รายงานการเกิดเหตุ แยกช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุ 
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ค.4 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
 ในส่วนของการใชง้านผูดู้แลระบบจะท่ีการก าหนดบทบาทผูใ้ชง้านและผูใ้ชง้านระบบโดย
ใชโ้ปรแกรมเพน็ทาโฮแอดมินิสเตรชัน่คอนโซล (Pentaho Administration Console) โดยให้ run 
start-pac.bat ท่ีอยู่ใน Folder “c:\pentaho\administration-console” แลว้จึงเปิดโปรแกรม Web 
Browser แลว้พิมพ ์URL ไปท่ี http://localhost:8099  
  

ค.4.1 การก าหนดบทบาทผูใ้ชง้าน 
 บทบาทผูใ้ช้งาน (Role) ท าหนา้เพื่อการจดักลุ่มให้ผูใ้ช้ระบบ ซ่ึงในบางกรณีผูใ้ช้คนเดียว
อาจมีหลายหนา้ท่ี ดงันั้นเพื่อความสะดวกในการดูแลระบบจะตอ้งจดักลุ่มของบทบาทผูใ้ชง้านให้
ชดัเจนเพื่อท่ีจะใช้บทบาทผูใ้ชใ้นการสามารถก าหนดสิทธ์ิของการเขา้ถึงรายงานได ้ซ่ึงแสดงการ
ก าหนดบทบาทผูใ้ชต้ามรูป ค.16 

 

 
รูป ค.16 แสดงการก าหนดบทบาทผูใ้ช ้(Role) 

 
ค.4.1 การก าหนดผูใ้ชง้าน 
ในส่วนน้ีจะเป็นหน้าจอของการจัดการผูใ้ช้งานในระบบโดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 

ผูใ้ช้งาน และการก าหนดรหัสผ่านใหม่ให้กบัผูใ้ช้งาน ซ่ึงในการจดัการผูใ้ช้งานสามารถก าหนด
บทบาทผูใ้ชใ้นหนา้จอน้ีไดด้ว้ย ตามท่ี แสดงในรูป ค.17 
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รูป ค.17 แสดงการก าหนดผูใ้ชง้าน (User) 

 



ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามการใช้ระบบธุรกจิชาญฉลาดส าหรับการประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
บริษัท สหมงคลประกนัภัย จ ากดั 

ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการประเมินผลของการใช้งานระบบธุรกิจชาญ
ฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั และเพื่อเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
 โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 

ที ่ รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 มีความถูกตอ้งแม่นย  าในการประมวลผล

ขอ้มูล 
- - - - - 

2 มีความเหมาะสมในการจดักลุ่มรายงาน - - - - - 

3 มีการน าเสนอรูปแบบรายงานมีความ
ถูกตอ้ง และครบถว้น 

- - - - - 

4 การจดัวางรูปแบบของขอ้มูลไดเ้หมาะสม
กบัการใชง้าน 

- - - - - 

5 มีความสะดวกและเหมาะสม ในการเขา้ถึง
รายงาน 

- - - - - 

6 ตอบสนองการเรียกดูรายงานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- - - - - 

7 มีความสะดวกในการดาวน์โหลดขอ้มูลมา
ใชง้าน 

- - - - - 

8 มีความปลอดภยัของขอ้มูลภายในระบบ - - - - - 

9 ความสวยงามในการออกแบบรายงาน - - - - - 

10 สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังาน 
จริงได ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ - สกุล   นายวจนะ  สายแกว้เทศ   
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ   22   กรกฎาคม   2518   
 
ประวตัิการศึกษา                           ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   
     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา  2542 
 
ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  
     บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั 
 
 
 


