
บทที่ 1  
บทน า 

 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นองคก์รในก ากบัรัฐบาล มีพนัธกิจหลกัคือ 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล สร้างสรรคง์านวจิยัเพื่อช้ีน าดา้นสุขภาพ ใหบ้ริการท่ีได้
มาตรฐาน ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการท่ีจะใหภ้ารกิจต่าง ๆ ของคณะ ด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจท่ีชดัเจนในดา้น
นโยบายและการไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นงบประมาณอยา่งเพียงพอ 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจดัสรรงบประมาณ ภายในองคก์รเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์ร ท่ีมีทรัพยากรอยูอ่ยา่งจ ากดัใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้
และจดัสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละดา้น และมีการวางแผนปฏิบติังานในการใชจ่้ายทรัพยากร
นั้น ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดป้รับเปล่ียนสภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบั
รัฐบาล ท าใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบในการไดรั้บจดัสรรเงินงบประมาณส าหรับการบริหารงาน
ภายในคณะฯ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีความตอ้งการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให้
สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยูข่องคณะฯ เพื่อน าไปสู่การบริหารองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ปัจจุบนัขอ้มูลงบประมาณจดัเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นฐานขอ้มูลส าหรับงาน
ประจ าวนั (Online Transaction Processing : OLTP) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา และ
เก็บรายละเอียดตามรายการน าเขา้ของขอ้มูล ไม่ไดเ้ก็บแบบสรุป และการเก็บขอ้มูลไม่ไดเ้ก็บ
สัมพนัธ์กบัเวลาโดยจะเก็บขอ้มูลล่าสุดเสมอ จึงท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกตามความ
ตอ้งการ และจ านวนขอ้มูลก็ไม่เพียงพอต่อการวเิคราะห์หากตอ้งการเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่น ๆ มา  
ซ่ึงมิติและมุมมองของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการน ามาวเิคราะห์นั้น จะมีลกัษณะท่ีเปล่ียนไปเป็นแบบ
ตามเป้าประสงค ์ (Adhoc) ของผูว้เิคราะห์มากข้ึน ซ่ึงจะตอ้งสามารถตรวจสอบงบประมาณแบบ
สรุป แบบเจาะลึกในแต่ละดา้น หรือปรับเปล่ียนมุมมองความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละมิติได้
อยา่งอิสระ ท าใหก้ารสร้างรายงานโดยวธีิกา รแบบเดิมมีความยุง่ยากซบัซอ้น ใชเ้วลาในการพฒันา
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เพิ่มมากข้ึน และรายงานท่ีไดไ้ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการวเิคราะห์งบประมาณใน
ปัจจุบนัได ้
 จากสาเหตุขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจน าระบบธุรกิจชาญฉลาด (Business Intelligence) มาเพื่อ
ศึกษาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยสนบัสนุนการวเิคราะห์งบประมาณส าหรับผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระบบจะท าการน าเขา้ขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ท่าท่ีจ  าเป็น ซ่ึงรวบรวมไดจ้ากฐานขอ้มูลดา้น
ต่างๆ มากลัน่กรองและตรวจสอบเพื่อสังเคราะห์รูปแบบขอ้มูลข้ึนมาใหม่ โดยการประมวลผล สรุป
รวมขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากไวล่้วงหนา้ และจดัเก็บใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมส าหรับการวเิคราะห์
งบประมาณ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าใหข้อ้มูลท่ีเกิดจากการ
ประมวลผลรายการถูกแปลงไปเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่งผลใหส้ามารถน าขอ้มูลการใชง้บประมาณเหล่านั้นมาเปรียบเทียบและดูแนวโนม้เพื่อท าการ
วางแผน จดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 
ระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จะใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบังบประมาณเงินรายได ้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

1.3.2 ขอบเขตของระบบงาน 
1) ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลและจดัท าคลงัขอ้มูล 
2) ดึงขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูล ดว้ยกระบวนการอีทีแอล โดยจะดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล

ดา้นต่าง ๆ มาพกัไวใ้นส่วน คลงัขอ้มูล ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวแลว้ และท าการ
ตรวจสอบเพื่อจดัรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลใหม่ โดยสร้างตารางขอ้มูลจริงข้ึนใหม่ดว้ยตารางขอ้มูลท่ี
มีโครงสร้างรูป ดาว เพื่อใหง่้ายต่อการวเิคราะห์ และใหพ้ร้อมส าหรับการจดัเก็บในคลงัขอ้มูล เพื่อ
ประมวลผลในขั้นตอนต่อไป 

3) สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ โดย น าขอ้มูลท่ีอยูใ่น
คลงัขอ้มูล มาสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นโครงสร้างแบบลูกบาศกท่ี์
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ประกอบดว้ยขอ้มูลหลายมิติ ซ่ึงบรรจุขอ้มูลเชิงปริมาณไวใ้หอ้ยูใ่นรูปของผลสรุปรวม ตามมิติและ
มุมมองของขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่  

(1) มิติแหล่งเงิน คือท่ีมาของงบประมาณเงินรายได ้ประกอบดว้ย 
- เงินบ ารุงโรงพยาบาล คือเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีโรงพยาบาลไดรั้บ หรือ

เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการ หรือไดรั้บจากผูบ้ริจาค  
- เงินค่าหน่วยกิต คือเงินท่ีไดจ้ากค่าหน่วยกิตของนกัศึกษาท่ีลงเรียนคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(2) มิติแผนงาน คือกลุ่มของงานท่ีด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ประกอบดว้ย 
- แผนงานบริหารมหาวทิยาลยั หมายถึง กลุ่มของงาน -กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น

ภาระหนา้ท่ีประจ าวนัในการด าเนินภารกิจอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุผลขององคก์รตามแผนการท่ี
วางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีไม่นบัรวมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการบริหาร
วชิาการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการการเรียนการสอน การบริหารการวจิยั และการสนบัสนุนวชิาการ 

- แผนงานสนบัสนุนวชิาการ  หมายถึง กลุ่มของงาน -กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
การสนบัสนุนโดยตรงต่อแผนงานหลกั คือ แผนงานจดัการศึกษา แผนงานวจิยั แผนงานบริการ
วชิาการแก่สังคม และแผนงานศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัคลงัความรู้ ส่ือการศึกษา และวสัดุต าราต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์กิจกรรมท่ี
สนบัสนุนโดยตรงต่อการเรียนการสอน การวจิยั เช่น การสนบัสนุนเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ทาง
วชิาการท่ีไม่นบัรวมเพื่อการบริหาร  

- แผนงานบริการสุขภาพ หมายถึง กลุ่มของงาน -กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยของโรงพยาบาล การสนบัสนุนบริการรักษาพยาบาล การพยาบาลและ
บริการวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ การบริหารจดัการโรงพยาบาล การบริหารทัว่ไป การบริหาร
จดัการระบบกายภาพโรงพยาบาล 

(3) มิติกองทุน ประกอบดว้ย 
- กองทุนทัว่ไป หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงาน /กิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ในแผนงานบริหารมหาวทิยาลยั  
- กองทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงาน /

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการศึกษาหลกัสูตรต่าง ๆ รวมทั้งงานสนบัสนุนการจดัการศึกษา งาน
สนบัสนุนวชิาการในแผนงานสนบัสนุนวชิาการ 
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- กองทุนเพื่อการวจิยั หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงาน /
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการวจิยัคน้ควา้ แสวงหาความรู้ ความกา้วหนา้ทางวชิาการ รวมทั้งการคิดคน้
ส่ิงประดิษฐต่์าง ๆ ทั้งงานวจิยัพื้นฐาน งานวจิยัประยกุต ์และงานบริหารการวจิยัในแผนงานวจิยั  

- กองทุนบริการวชิาการ หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงาน /
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการใหบ้ริการวชิาการ ทั้งการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ใหค้  าปรึกษาทาง
วชิาการ 

- กองทุนกิจการนกัศึกษา หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงาน /
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบักิจกรรมของนกัศึกษา รวมทั้งการใหบ้ริการสวสัดิการต่าง ๆ 
ส าหรับนกัศึกษา 

- กองทุนสินทรัพยถ์าวร หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการจดัซ้ือ ซ่อมแซม ดูแล
บ ารุงรักษา และทดแทนสินทรัพยถ์าวร ซ่ึงไดแ้ก่ ครุภณัฑ ์อาคารส่ิงก่อสร้าง ระบบสาธารณูปการท่ี
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานในงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ทุกแผนงาน 

- กองทุนท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของงาน /กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท านุ บ ารุง อนุรักษ ์เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปะ 
วฒันธรรม 

- กองทุนส ารอง หมายถึง กองทุนท่ีส ารองไวเ้พื่อใชจ่้ายในงาน/กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้แต่ตอ้งด าเนินการดว้ยความจ าเป็นเร่งด่วนในทุกแผนงาน  

- กองทุนบริการสุขภาพ หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงาน/
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การตรวจและรักษาพยาบาลผูป่้วย
ในแผนงานบริการสุขภาพ 

- กองทุนพฒันาบุคลากร หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงานของงาน/
กิจกรรมท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ส าหรับบุคลากร 

(4) มิติงาน/โครงการ  ไดแ้ก่ งานสนบัสนุนการจดัการศึกษา งานจดัการศึกษา
สาขาแพทยศาสตร์ งานบริหารงานวจิยั งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
งานบริการหอ้งสมุดและเทคโนโลย ีงานสนบัสนุนวชิาการเฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ งานบริหาร
ทัว่ไป และงานบริการรักษาพยาบาล 

(5) มิติงบรายจ่าย ไดแ้ก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอ่ืน 

(6) มิติหมวดรายจ่าย ประกอบดว้ย  
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- หมวดรายจ่าย ไดแ้ก่ หมวดเงินเดือน หมวดค่าจา้งประจ า หมวดค่าจา้ง
ชัว่คราว หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใชส้อย หมวดค่าวสัดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง หมวดค่าครุภณัฑ ์หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และหมวด
รายจ่ายอ่ืน 

- รายการจ่ายตามหมวดต่าง ๆ ดงัน้ี 
 หมวดเงินเดือน ไดแ้ก่ สมทบเงินสะสมพนกังานมหาวทิยาลยั 

(แผน่ดิน) 
 หมวดค่าจา้งประจ า ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 
 หมวดค่าจา้งชัว่คราว ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว 
 หมวดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและเงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทนความเส่ียงส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผูป้ฏิบติังานในสาขาวชิาชีพขาดแคลน (ส าหรับแพทย)์  
ค่าตอบแทนตรวจร่างกายนกัเรียนเขา้ศึกษาคณะฯ  ค่าตอบแทนแพทยห์น่วยบริการอนามยั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ฯลฯ 

 หมวดค่าใชส้อย ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ซ่อมแซมค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใชส้อยทัว่ไป ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ค่าจา้งท าความสะอาด  
ค่าเล้ียงรับรอง ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม/อบรม ฯลฯ 

 หมวดค่าวสัดุ ไดแ้ก่ วสัดุเวชภณัฑ ์วสัดุวทิยาศาสตร์ วสัดุบริโภค วสัดุ
เช้ือเพลิง วสัดุส านกังาน วสัดุงานบา้น วสัดุก่อสร้าง และวสัดุควบคุม (ครุภณัฑ/์ท่ีดิน) 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า  ค่าประปา  ค่าโทรศพัท์  ค่า
โทรสาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าไปรษณีย ์

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนเพื่อการพฒันาบุคลากร
ของคณะฯ สมทบทุนศิษยเ์ก่าแพทยเ์ชียงใหม่ในอเมริกา สนบัสนุนการจดังาน/จดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯ ทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล เงินอุดหนุนบุคลากรในการศึกษา/
อบรม ทุนอุดหนุนการวจิยัส าหรับคณาจารยแ์ละบุคลากร และทุนอุดหนุนการศึกษาหลกัสูตร ป.ตรี
ทางการพยาบาล 

 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ เงินสมทบเพื่อการพฒันางาน
ส่วนรวมมหาวทิยาลยั เงินอุดหนุนเพื่อการพฒันาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ สนบัสนุนการจดั
ประชุม/อบรม/สัมมนา และโครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
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 หมวดรายจ่ายอ่ืน ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาลสวสัดิการบุคลากร  ค่า
รักษาพยาบาลส าหรับผูท้  าคุณประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลส าหรับนกัศึกษาแพทย ์ฯลฯ 

(7) มิติหน่วยงาน ประกอบดว้ย  
- สังกดั ไดแ้ก่ สังกดัส านกังานเลขานุการคณะ สังกดัภาควชิา และสังกดั

โรงพยาบาล 
- ช่ือหน่วยงาน ประกอบดว้ย 72 หน่วยงาน โดยแยกเป็นหน่วยงานในสังกดั

ส านกังานเลขานุการคณะ 15 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกดัภาควชิา 21 ภาควชิา และหน่วยงานใน
สังกดัโรงพยาบาล 36 หน่วยงาน 

(8) มิติเวลา ประกอบดว้ย รายปี รายไตรมาส และรายเดือน 
(9) มิติประเภทเงิน ไดแ้ก่ เงินงบท่ีไดรั้บจดัสรร และเงินงบท่ีใชจ้ริง 
(10) ตวัวดัเชิงปริมาณ (Measures) ไดแ้ก่ จ  านวนเงิน (บาท)  

4) สร้างรายงานวเิคราะห์หลายมิติ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีน าขอ้มูลจากลูกบาศกว์เิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์  ท่ีไดป้ระมวลผลรวมและสรุปไวแ้ลว้มาแสดงผลใหผู้ใ้ชง้านไดส้ ารวจ
และวเิคราะห์ โดยสามารถปรับเปล่ียนมิติมุมมองของขอ้มูล มองภาพสรุปหรือเจาะลึกขอ้มูลแต่ละ
ส่วนไดต้ามตอ้งการ อีกทั้งสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย  รายงานท่ีสร้างข้ึนจะสามารถแสดงการ
วเิคราะห์ในมุมมองต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) วเิคราะห์การจดัสรรงบประมาณ การใชจ้่ายงบประมาณ ตามมุมมอง ดงัน้ี 
- วเิคราะห์แยกตามงบรายจ่าย 
- วเิคราะห์แยกตามหมวดรายจ่าย 
- วเิคราะห์แยกตามหน่วยงาน 
- วเิคราะห์แยกตามช่วงเวลา 

(2) วเิคราะห์อตัราส่วนของงบประมาณดา้นต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยงาน ตาม
ช่วงเวลา  เช่น การจดัสรรงบประมาณดา้นต่าง ๆ ใหก้บัแต่ละหน่วยงาน คิดเป็นอตัราส่วนเท่าไหร่ 
ในแต่ละปีงบประมาณ 

(3) แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟ ดงัน้ี 
- เปรียบเทียบการจดัสรรงบประมาณตามช่วงเวลา 
- เปรียบเทียบการใชจ่้ายงบประมาณตามช่วงเวลา 
- เปรียบเทียบงบประมาณต่าง ๆ แยกตามแผนงาน 
- เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดจ้ดัสรรกบังบประมาณท่ีใชจ่้ายจริง 
- เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงของงบประมาณท่ีไดต้ามช่วงเวลา 
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5) ทดสอบระบบ และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 
1.4 วธีิการศึกษา 

1) ศึกษากฎระเบียบการใชเ้งินแต่ละหมวดรายจ่าย 
2) สัมภาษณ์ความตอ้งการเก่ียวกบัรายงานวเิคราะห์งบประมาณเงินรายไดข้องผูบ้ริหาร 

และผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง  
3) ออกแบบโครงสร้าง คลงัขอ้มูลโดยใช้ แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ (Dimensional Data 

Model) 
4) สร้าง คลงัขอ้มูลและดึงขอ้มูลเขา้สู่ คลงัขอ้มูล โดยใชก้ระบวนการอีทีแอล  (ETL : 

Extract Transform Load) ของไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อินทิเก รชนัเซอร์วสิ  (Microsoft 
SQL Server Integration Services : SSIS) 

5) สร้างขอ้มูลใหอ้ยูใ่นมุมมองธุรกิจ (Business View) โดยใชไ้อบีเอม็คอกนอสบิซิเนสอิน
เทลลิเจนท์เฟรมเวร์ิคแมนเนเจอร์ (IBM Cognos Business Intelligence : Framework Manager) และ
สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ โดยใชไ้ อบีเอม็คอกนอสบิซิเนสอินเทลลิเจนท์
ทรานฟอร์เมอร์ (IBM Cognos Business Intelligence : Transformer) 

6) ออกแบบและจดัสร้าง รายงานวเิคราะห์หลายมิติ โดยใช้ ขอ้มูลจากลูกบาศกว์เิคราะห์
ประมวลผลแบบออนไลน์ และใช้ ไอบีเอม็คอกนอสบิซิเนสอินเทลลิเจนทอ์นาไ ลซิสสตูดิโอ  (IBM 
Cognos Business Intelligence : Analysis Studio) เป็นเคร่ืองมือในการออกรายงาน 

7) ทดสอบระบบ และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 
1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.5.1 ฮาร์ดแวร์  
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 2.0 GHz  
(2)  หน่วยความจ าหลกั (RAM) ความจุไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
(3)  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล (Hard disk) ความจุไม่นอ้ยกวา่ 160 GB 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)  หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 2.0 GHz 
(2)  หน่วยความจ าหลกั ความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 GB 
(3)  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ความจุไม่นอ้ยกวา่ 80 GB 
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1.5.2 ซอฟตแ์วร์ 
1) ระบบระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์  2003 (Microsoft Windows 

Server 2003) 
2) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวเ์อก็ซ์พี (Microsoft Windows XP) 
3) โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 (Microsoft SQL Server 2005) 
4) โปรแกรมไมโครซอฟทอ์นาไลซิสเซอร์วสิ 2005 (Microsoft Analysis Service 

2005) 
5) โปรแกรมไอบีเอม็คอกนอสบิซิเนสอินเทลลิเจนทเ์ฟรมเวร์ิคแมนเนเจอร์ 
6) โปรแกรมไอบีเอม็คอกนอสบิซิเนสอินเทลลิเจนทท์รานฟอร์เมอร์ 
7) โปรแกรมไอบีเอม็คอกนอสบิซิเนสอินเทลลิเจนทอ์นาไลซิสสตูดิโอ  
 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1) ไดร้ะบบธุรกิจชาญฉลาดมาใชใ้นการสนบัสนุนการวเิคราะห์งบประมาณเงินรายไดข้อง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2) ไดส้ารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารงบประมาณเงินรายไดข้องคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
1.7 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 


