
ภาคผนวก ก 
คู่มือการติดตั้ง 

 
 การติดตั้งระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เพื่อใชง้านจ าเป็นตอ้งตั้งค่าการเรียกคืนฐานขอ้มูล การสร้างการเช่ือมต่อ
แหล่งขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล และการน าเขา้ลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ 
  
ก.1 การเรียกคืนฐานข้อมูล 
 ฐานขอ้มูลปลายทางของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  คือ คลงัขอ้มูลช่ือ W_BUDGET ซ่ึงใชโ้ปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็นโปรแกรมส าหรับจดัการฐานขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการ
ติดตั้ง ดงัน้ี 
 1) เปิดโปรแกรม ไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 แลว้คลิกขวาท่ี Databases เลือก 
Restore Database ดงัรูป ก.1 

 
รูป ก.1 แสดงเมนู Restore Database 

 

 2) ตั้งช่ือฐานขอ้มูล ในท่ีน้ีใหต้ั้งช่ือ W_BUDGET แลว้คลิกเลือก From device เพื่อคน้หา
ไฟล ์.bak ดงัรูป ก.2 
 3) คน้หาไฟล ์.bak ท่ีตอ้งการ ในท่ีน้ีเลือกไฟลช่ื์อ W_BUDGET.bak ดงัรูป ก.3 
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รูป ก.2 แสดงการตั้งช่ือ Database และคน้หาไฟล ์.bak 

 

 
รูป ก.3 แสดงการเลือกไฟล ์W_BUDGET.bak 
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 4) เม่ือเลือกไฟลแ์ลว้ใหค้ลิกปุ่ม OK เพื่อยนืยนั จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป ก.4 

 
รูป ก.4 แสดงการยนืยนัการ Restore ขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล 

 

 5) เลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม OK เพื่อยนืยนั โปรแกรมจะน าขอ้มูลจากไฟลล์ง
สู่ฐานขอ้มูล เม่ือเสร็จส้ินจะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป ก.5 

 
รูป ก.5 แสดงขอ้ความแสดงการ Restore ส าเร็จ 

 
ก.2 การสร้างการเช่ือมต่อแหล่งข้อมูลไปยงัฐานข้อมูล (Create Data Source) 
 1) เปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอก็ซ์โพลเลอร์ (Internet Explorer) แลว้พิมพท่ี์อยูเ่วบ็
เบราวเ์ซอร์ ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งการพิมพไ์ปท่ี http://localhost/cognos8 คลิกเมนู Launch แลว้เลือก
เมนู IBM Cognos Administration ดงัรูป ก.6 
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รูป ก.6 แสดงเมนู IBM Cognos Administration เพื่อก าหนด Data Source 

 

 2) คลิกแทบ Configuration แลว้คลิก New Data Source ดงัรูป ก.7 

 
รูป ก.7 แสดงเมนูเพื่อสร้าง Data Source 

 

 3) ตั้งช่ือ Data Source ในท่ีน้ีจะตั้งช่ือ W_BUDGET ดงัรูป ก.8 

 
รูป ก.8 แสดงการตั้งช่ือ Data Source 



94 

 

 4) คลิกปุ่ม Next จะปรากฏหนา้จอส าหรับก าหนดชนิด ใหก้ าหนด Type เป็น Microsoft 
SQL Server (SQL 2005 Native Client) ดงัรูป ก.9 

 
รูป ก.9 แสดงการก าหนดชนิด Data Source 

 

 5) คลิกปุ่ม Next จะปรากฏหนา้จอเพื่อเช่ือมต่อฐานขอ้มูล ในท่ีน้ีขอก าหนดการเช่ือมต่อไป
ยงัเซิร์ฟเวอร์ localhost และฐานขอ้มูล W_BUDGET ดงัรูป ก.10 

 
รูป ก.10 แสดงการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
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 6) คลิกปุ่ม Finish จะปรากฏ Data Source ท่ีสร้างข้ึน ดงัรูป ก.11 

 
รูป ก.11 แสดง Data Source ท่ีก าหนดข้ึน 

 
ก.3 การติดตั้งลูกบาศก์วเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ (Import Package) 

1) คดัลอกไฟลซิ์ปไปยงั C:\Program Files\cognos\c8\deployment 
2) เปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอก็ซ์โพลเลอร์ (Internet Explorer) แลว้พิมพท่ี์อยูเ่วบ็

เบราวเ์ซอร์ ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งการพิมพไ์ปท่ี http://localhost/cognos8 คลิกเมนู Launch แลว้เลือก
เมนู IBM Cognos Administration ดงัรูป ก.12 

 
รูป ก.12 แสดงเมนู IBM Cognos Administration เพื่อก าหนด  

 

3) คลิกแทบ Configruation เลือกเมนู Content Administration แลว้คลิก  New Import เพื่อ
เปิดตวัช่วยสร้างการน าเขา้ใหม่ ดงัรูป ก.13 
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รูป ก.13 แสดงการเลือก New Import 

 

 4) จะปรากฏหนา้จอการเลือก Deployment ใหเ้ลือก Budget Package แลว้คลิกปุ่ม Next ดงั
รูป ก.14 

 
รูป ก.14 แสดงการเลือก Deployment 

 

 5) ตั้งช่ือแพค็เกจ ในท่ีน้ีใหต้ั้งช่ือ Budget Package แลว้คลิกปุ่ม Next ดงัรูป ก.15 
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รูป ก.15 แสดงการตั้งช่ือแพค็เกจ 

 

 6) คลิกเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ ในท่ีน้ีใหค้ลิกเลือก Budget Model แลว้คลิกปุ่ม Next ดงัรูป 
ก.16 

 
รูป ก.16 แสดงการเลือกแพค็เกจ Budget Model 

 

 7) ในหนา้จอของการก าหนดตวัเลือกทัว่ไป ใหใ้ชค้่าตั้งตน้ท่ีระบบก าหนดไว ้แลว้คลิกปุ่ม 
Next จะปรากฏหนา้จอสรุปขอ้มูล คลิกปุ่ม Next ดงัรูป ก.17 
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รูป ก.17 แสดงหนา้จอสรุปการก าหนดค่า 

 

 8) เลือกการกระท าท่ีตอ้งการ ในท่ีน้ีเลือก Save only ดงัรูป ก.18 

 
รูป ก.18 แสดงหนา้จอก าหนดการบนัทึก 

 

 9) คลิกปุ่ม Finish จะปรากฏหนา้จอแสดงแพค็เกจขอ้มูลท่ีน าเขา้ ดงัรูป ก.19 
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รูป ก.19 แสดงแพค็เกจท่ีน าเขา้เสร็จส้ิน 

 
 



ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบ 

 
 คู่มือการใชง้านระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ประกอบไปดว้ยคู่มือการใชง้านเวบ็ส าหรับน าเสนอรายงาน
พื้นฐาน และการสร้างรายงานสารสนเทศแบบหลายมิติดว้ย IBM Cognos Analysis Studio (จ านวน
งบประมาณท่ีปรากฏอยูใ่นคู่มือการใชง้านระบบน้ีเป็นขอ้มูลสมมุติ) 
 การเขา้ใชง้านระบบ สามารถเขา้ใชง้านโดยเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอก็ซ์โพลเลอร์ 
(Internet Explorer) แลว้พิมพท่ี์อยูเ่วบ็เบราวเ์ซอร์มาท่ี http://operationcenter จะปรากฏหนา้จอ
ล็อกอินเพื่อตรวจสอบสิทธิการใชง้าน ดงัรูป ข.1 

 
รูป ข.1 หนา้จอล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

 
ข.1 การใช้งานเวบ็ส าหรับน าเสนอรายงานพืน้ฐาน 
 ใส่ช่ือและรหสัผา่นเพื่อเขา้ใชง้านระบบ จะปรากฏหนา้จอแสดงรายงานพื้นฐาน ซ่ึงรายงาน
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในลิงคไ์ดซ้า้ยจะแสดงตามสิทธิ ดงัรูป ข.2 ส าหรับสิทธิผูบ้ริหาร รูป ข. 3 ส าหรับ
สิทธิเจา้หนา้ท่ีการเงิน และรูป ข.4 ส าหรับสิทธิเจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน 
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รูป ข.2 หนา้จอแสดงรายงานพื้นฐานตามสิทธิผูบ้ริหาร 

 

 
รูป ข.3 หนา้จอแสดงรายงานพื้นฐานตามสิทธิเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
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รูป ข.4 หนา้จอแสดงรายงานพื้นฐานตามสิทธิเจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน 

 

 ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายงานท่ีตอ้งการดูไดจ้ากเมนูดา้นซา้ย ซ่ึงขอ้มูลรายละเอียดของ
รายงานท่ีเลือกจะปรากฏทางดา้นขวามือ โดยในแต่ละรายงานจะมีเง่ือนไขใหเ้ลือกดา้นบนของ
รายละเอียดรายงาน ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเง่ือนไขแลว้คลิกปุ่ม "Finish" เพื่อแสดงรายงานตาม
เง่ือนไขได ้ดงัรูป ข.5 

 
รูป ข.5 หนา้จอแสดงรายงานตามเง่ือนไข 
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ข.2 การสร้างรายงานสารสนเทศแบบหลายมิติด้วย Analysis Studio 
 Analysis Studio เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยสามารถจดักลุ่ม เรียงล าดบั และ
สรุปขอ้มูลจากขอ้มูลจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถปรับเปล่ียนการวเิคราะห์ไดห้ลากหลาย
มุมมอง  
 หลงัจากล็อกอินจะเขา้สู่หนา้จอหลกัของระบบ ผูใ้ชส้ามารถสร้างรายงานสารสนเทศแบบ
หลายมิติ โดยคลิกเลือกเมนู Launch > Analysis Studio ดงัรูป ข.6 ซ่ึงจะปรากฏหนา้จอใหเ้ลือก 
Package ดงัรูป ข.7 

 
รูป ข.6 แสดงการเลือกเมนู Analysis Studio 

 

 
รูป ข.7 หนา้จอส าหรับเลือก Package 

 

 ใหค้ลิกเลือก Package ช่ือ Budget Model  จะปรากฏหนา้จอส าหรับการเขา้ใชง้าน Analysis 
Studio ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัรูป ข.8 
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รูป ข.8 หนา้จอ Analysis Studio 

 

 จากรูป ข.8 สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนแสดงมิติขอ้มูลและ Measure 
 ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีจะน ามิติขอ้มูลท่ีตอ้งการมาใส่ในแนวนอน (Rows) 
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีจะน ามิติขอ้มูลท่ีตอ้งการมาใส่ในแนวตั้ง (Columns) 
 ส่วนท่ี 4 เป็นส่วนท่ีจะน า Measure มาใส่ 
 ส่วนท่ี 5 เป็นส่วนท่ีจะน าขอ้มูลท่ีตอ้งการกรองมาใส่ (Context Filter) 
 ในการเลือกมิติขอ้มูลหรือ Measure นั้น สามารถท าไดโ้ดยการลากขอ้มูลท่ีตอ้งการในส่วน
ท่ี 1 เขา้มาไวใ้สส่วนต่าง ๆ ตามจุดประสงค ์ดงัรูป ข.9 

 
รูป ข.9 แสดงการลากขอ้มูลเขา้ไวใ้นส่วนท่ีตอ้งการ 
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 ขอยกตวัอยา่งดงัรูป ข. 10 เป็นการลากมิติหมวดรายจ่ายเขา้ไวใ้นส่วนของ Rows ลากมิติ
ประเภทเงินไวใ้นส่วนของ Columns ลากจ านวนเงินไวใ้นส่วน Measure และลากมิติเวลาไวใ้นส่วน 
Context Filter 

 
รูป ข.10 แสดงตวัอยา่งการลากมิติขอ้มูลและ Measure 

 

 ผูใ้ชส้ามารถ Drill Down ดูขอ้มูลไดโ้ดยการคลิกซา้ยท่ีขอ้มูลมิตินั้น ๆ หรือคลิกขวาท่ีมิติ
ขอ้มูลนั้น แลว้เลือกเมนู Drill Down ดงัรูป ข. 11 แสดงตวัอยา่งการ Drill Down ขอ้มูลหมวด
ค่าตอบแทน ซ่ึงเม่ือ Drill Down แลว้จะแสดงขอ้มูลรายการท่ีอยูใ่นหมวดค่าตอบแทน ดงัรูป ข.12 

 
รูป ข.11 แสดงตวัอยา่งการ Drill Down ขอ้มูลหมวดค่าตอบแทน 
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รูป ข.12แสดงขอ้มูลรายการท่ีอยูใ่นหมวดค่าตอบแทน 

 

 หากผูใ้ชต้อ้งการดูขอ้มูลระดบับน สามารถท าไดโ้ดยคลิกขวาท่ีมิติขอ้มูลนั้น แลว้เลือกเมนู 
Drill Up 

 ผูใ้ชส้ามารถสร้างกราฟของขอ้มูลรายงานได ้โดยคลิกเมนู  แลว้เลือกรูปแบบกราฟ
ตามตอ้งการ ดงัรูป ข.13 จะปรากฏกราฟดา้นบนตารางขอ้มูล ดงัรูป ข.14 

 
รูป ข.13 แสดงเมนูส าหรับสร้างกราฟ 
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รูป ข.14 แสดงหนา้จอรายงานท่ีมีการสร้างกราฟ 

 

 ผูใ้ชส้ามารถแสดงรายงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น HTML PDF Excel เป็นตน้ โดยเลือก
ท่ีเมนู Run ดงัรูป ข.15 ขอแสดงตวัอยา่งการออกรายงานในรูปแบบ PDF ซ่ึงจะแสดงดงัรูป ข.16 

 
รูป ข.15 แสดงเมนู Run 
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รูป ข.16 แสดงการออกรายงานในรูป PDF 

 
ข.3 การสร้างรายงานพืน้ฐานเพิม่เติม (ส าหรับเจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ) 
 ในการสร้างรายงานพื้นฐานเพิ่มเติม ผูใ้ชส้ามารถเลือกแสดงขอ้มูลในมิติต่าง ๆ ในส่วนของ 
Analysis Studio ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นขอ้มูลค่าขอ้มูลตามท่ีไดเ้ลือกไวด้งัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แลว้จึง
ปรับแต่งรายงานเพิ่มเติมในเคร่ืองมือ Report Studio อีกคร้ัง โดยเลือกท่ีเมนู File > Open with 
Report Studio จากหนา้จอของ Analysis Studio ดงัรูป ข.17 จะปรากฏหนา้จอส าหรับสร้างรายงาน
โดย Report Studio ดงัรูป ข.18 
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รูป ข.17 แสดงการเลือกเมนูเพื่อเปิด Report Studio 

 

 
รูป ข.18 หนา้จอออกแบบรายงานโดย Report Studio 

  

 ผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งรายงานต่าง ๆ ได ้โดยคลิกเลือก Toolbox เพื่อแสดงเคร่ืองมือในการ
ปรับแต่ง ดงัรูป ข.19 
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รูป ข.19 แสดงตวัอยา่งเคร่ืองมือใน Toolbox 

 

 ขอยกตวัอยา่งการปรับแต่งดว้ยการเพิ่ม  เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกการ
แสดงขอ้มูลเฉพาะปีท่ีสนใจได ้โดยการคลิกลาก Value Prompt เขา้ไปไวใ้นส่วนแสดงรายงาน ซ่ึง
จะปรากฏหนา้จอ  Prompt Wizard เพื่อก าหนดช่ือ Parameter โดยระบบจะท าการ Default ช่ือ 
Parameter ให ้ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนช่ือเองก็ได ้แต่ในท่ีน้ีจะขอใชช่ื้อท่ีระบบ Default ไว ้ดงัรูป ข.20  

 
รูป ข.20 หนา้จอ Prompt Wizard ในการก าหนดค่า Parameter 
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 คลิกปุ่ม Next จะปรากฏหนา้จอส าหรับก าหนดค่า Parameter ท่ีจะใชใ้นการกรองขอ้มูล ใน
ส่วนของ Package item ใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีปุ่มดา้นหลงั จากนั้นจะปรากฏหนา้จอใหเ้ลือกมิติท่ีตอ้งการใช ้
ดงัรูป ข.21 เป็นการเลือกใชปี้งบประมาณ ในมิติเวลา 

 
รูป ข.21 หนา้จอการก าหนดค่า Parameter 

 

 จากรูป ข.21 เม่ือก าหนดค่า Parameter เรียบร้อยแลว้ใหก้ าหนด Operator เป็น in และท า
การเลือก Make the filter optional ดงัรูป ข.22 จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม Finish จะกลบัไปท่ีหนา้จอในการ
ออกแบบรายงาน และมีเคร่ืองมือ Value Prompt อยูท่ี่หนา้จอ ดงัรูป ข.23 

 
รูป ข.22 หนา้จอในการก าหนดค่าต่าง ๆ ใน Value Prompt 
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รูป ข.23 แสดงตวัอยา่งหนา้จอท่ีมีการก าหนด Value Prompt 

 

 ผูใ้ชส้ามารถก าหนด  Properties ของ Value Prompt ได ้โดยการคลิกเลือกท่ี Value Prompt 
ค่า Default ต่าง ๆ จะแสดงอยูใ่นส่วนของ Properties ดา้นซา้ยมือ ดงัรูป ข. 24 เป็นการก าหนดใน
ส่วนของ Select UI ใหเ้ป็นแบบ Check box group 

 
รูป ข.24 แสดงการก าหนด Value Prompt ใหเ้ป็น Check box 

 

 และสามารถก าหนดการเรียงล าดบัของขอ้มูลท่ีจะแสดงใน Value Prompt ได ้โดยคลิก
เลือก Sorting จะปรากฏหนา้จอส าหรับเลือกการเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย หรือจากนอ้ยไปมาก ดงั
รูป ข.25 
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รูป ข.25 แสดงหนา้จอส าหรับการ Sorting 

 

 จากหนา้จอของการออกแบบรายงาน ผูใ้ชจ้ะไม่เห็นขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้ผูใ้ชจ้ะตอ้ง

กดปุ่ม  เพื่อใหร้ะบบแสดงขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีออกแบบไว ้ดงัรูป ข.26 

 
รูป ข.26 หนา้จอท่ีไดจ้ากการออกแบบรายงาน



ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
 การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณ
เงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผูใ้ชง้านทัว่ไป และกลุ่มเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ ซ่ึงมีแบบสอบถามดงัน้ี 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบธุรกจิชาญฉลาด 
ส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

(ผู้ใช้งานทัว่ไป) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบธุรกิจชาญฉลาด
ส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และเพื่อใหท้ราบ
แนวทางการพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาสต่อไป 
 2. ความคิดเห็นในแบบสอบถามน้ีมีคุณประโยชน์ในการประเมินระบบ จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 
 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงิน
รายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
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ตอนที ่1 ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 ระดบัคะแนนและความหมาย 
     5  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ดีท่ีสุด" 
     4  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ดี" 
     3  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ปานกลาง" 
     2  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "พอใช"้ 
     1  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ควรปรับปรุง" 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 

ลกัษณะการใช้งานด้านต่าง ๆ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความสามารถของระบบ      
   1.1 รูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสม      
   1.2 การเรียกดูขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ      
   1.3 การเรียกดูขอ้มูลท าไดง่้ายและสะดวก      
   1.4 การสร้างรายงานดว้ยตนเองท าไดง่้ายและสะดวก      
   1.5 ช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า      
2. ด้านข้อมูล      
   2.1 ขอ้มูลมีความครบถว้นตามความตอ้งการ      
   2.2 ขอ้มูลมีความละเอียดของระดบัชั้นตามความตอ้งการ      
   2.3 ขอ้มูลท่ีน าเสนอมีความถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกนั      
 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบธุรกจิชาญฉลาด 
ส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

(เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบธุรกิจชาญฉลาด
ส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และเพื่อใหท้ราบ
แนวทางการพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาสต่อไป 
 2. ความคิดเห็นในแบบสอบถามน้ีมีคุณประโยชน์ในการประเมินระบบ จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 
 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงิน
รายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
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ตอนที ่1 ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 ระดบัคะแนนและความหมาย 
     5  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ดีท่ีสุด" 
     4  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ดี" 
     3  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ปานกลาง" 
     2  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "พอใช"้ 
     1  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ค าถามนั้นตรงกบัความคิดเห็น "ควรปรับปรุง"  
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 

ลกัษณะการใช้งานด้านต่าง ๆ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. การปรับปรุงลูกบาศกข์อ้มูลท าไดง่้ายและสะดวก      
2. การสร้างรายงานพื้นฐานท าไดง่้ายและสะดวก      
3. ระบบสามารถท างานไดต้รงตามความตอ้งการ      
4. เคร่ืองมือในการพฒันาระบบท าไดง่้ายและสะดวก      
5. ช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า      
 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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