
 
 

บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
    

ระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ บริษทั สหมงคลประกนัภยั 
จ  ากดั ไดติ้ดตั้งทดลองใช้งานให้กบัเจา้หนา้ท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการ เจา้หน้าท่ีฝ่ายรับประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินไหมรถยนต ์ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการงาน
รับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และงานสินไหมรถยนต ์ดงันั้นจึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของการ
ประเมินผลการใชโ้ปรแกรมจากผูท้ดลองใชง้าน จ านวน 14 คน ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2555 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 
 
6.1 รูปแบบและหัวข้อในการประเมินผล 
 การประเมินผลไดรั้บขอ้มูลจากการทดสอบการใชง้านจริงจากผูใ้ช้  4 กลุ่ม คือ 
 1)  ผูดู้แลระบบ       จ านวน   2  คน 
 2)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  จ านวน   4  คน 
 3)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินไหมรถยนต ์     จ านวน   5  คน 
 4)  เจา้หนา้ท่ีส านกักรรมการผูจ้ดัการ    จ านวน   3  คน 
 

หวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินผลมีดงัต่อไปน้ี 
 1)  มีความถูกตอ้งแม่นย  าในการประมวลผลขอ้มูล 
 2)  มีความเหมาะสมในการจดักลุ่มรายงาน 
 3)  มีการน าเสนอรูปแบบรายงานมีความถูกตอ้ง และครบถว้น 
 4)  การจดัวางรูปแบบของขอ้มูลไดเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
 5)  มีความสะดวกและเหมาะสม ในการเขา้ถึงรายงาน 
 6)  ตอบสนองการเรียกดูรายงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 7)  มีความสะดวกในการดาวน์โหลดขอ้มูลมาใชง้าน 
 8)  มีความปลอดภยัของขอ้มูลภายในระบบ 
 9)  ความสวยงามในการออกแบบหนา้จอการท างาน 
 10) สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานจริงได ้
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6.2 ลกัษณะค าตอบในแบบสอบถาม 
 ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมากท่ีสุด  มีค่าเป็น  5 
 2)  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมาก   มีค่าเป็น  4 
 3)  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบปานกลาง  มีค่าเป็น  3 
 4)  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบนอ้ย   มีค่าเป็น  2 
 5)  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเป็น  1  

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามรวมเป็นจ านวน 14 คน ท่ีไดเ้ขา้ใชง้านระบบจะได้
จ  านวนผูต้อบในแต่ละขอ้ค าถามดงัแสดงในตาราง 6.1 
 

ตาราง 6.1 จ านวนผูต้อบในแต่ละขอ้ค าถาม 

ที่ รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

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

ประมวลผลขอ้มูล 
8 

(57.14%) 
6 

(42.86%) 
- - - 

2 มีความเหมาะสมในการจดักลุ่ม
รายงาน 

7 
(50.00%) 

6 
(42.86%) 

1 
(7.14%) 

- - 

3 มีการน าเสนอรูปแบบรายงานมี
ความถูกตอ้ง และครบถว้น 

8 
(57.14%) 

4 
(28.57%) 

2 
(14.29%) 

- - 

4 การจดัวางรูปแบบของขอ้มูลได้
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

7 
(50.00%) 

3 
(21.43%) 

4 
(28.57%) 

- - 

5 มีความสะดวกและเหมาะสม ใน
การเขา้ถึงรายงาน 

7 
(50.00%) 

7 
(50.00%) 

- - - 

6 ตอบสนองการเรียกดูรายงานได้
อยา่งรวดเร็ว 

10 
(71.42%) 

2 
(14.29%) 

2 
(14.29%) 

- - 

7 มีความสะดวกในการดาวน์โหลด
ขอ้มูลมาใชง้าน 

9 
(64.29%) 

5 
(35.71%) 
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ตาราง 6.1  จ  านวนผูต้อบในแต่ละขอ้ค าถาม(ต่อ) 

ที่ รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
8 มีความปลอดภยัของขอ้มูลภายใน

ระบบ 
10 

(71.42%) 
2 

(14.29%) 
2 

(14.29%) 
- - 

9 ความสวยงามในการออกแบบ
รายงาน 

5 
(35.72%) 

4 
(28.57%) 

5 
(35.71%) 

- - 

10 สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังาน 
จริงได ้

7 
(50.00%) 

6 
(42.86%) 

1 
(7.14%) 

- - 

 
 ประคอง กรรณสูต (2535:133) ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ในการใชง้าน
โดยน าขอ้มูลการตอบค าถาม ท่ีได้มาท าการค านวณหาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบ ดงัตาราง 6.2 
 

ตาราง 6.2  เกณฑก์ารก าหนดระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
ค่าเฉลีย่ของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 

4.50 –  5.00 มากท่ีสุด 
3.50 –  4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  จ  านวน 14 ชุด โดยท าการอ่านค่าและจดัท าผลการ
วเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตาราง 6.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่าง ๆ ค่าเฉลีย่ 
ระดับความ 

พงึพอใจ 
มีความถูกตอ้งแม่นย  าในการประมวลผลขอ้มูล 4.57 มากท่ีสุด 
มีความเหมาะสมในการจดักลุ่มรายงาน 4.43 มาก 
มีการน าเสนอรูปแบบรายงานมีความถูกตอ้ง และครบถว้น 4.43 มาก 
การจดัวางรูปแบบของขอ้มูลไดเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 4.21 มาก 
มีความสะดวกและเหมาะสม ในการเขา้ถึงรายงาน 4.50 มากท่ีสุด 
ตอบสนองการเรียกดูรายงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.57 มากท่ีสุด 
มีความสะดวกในการดาวน์โหลดขอ้มูลมาใชง้าน 4.64 มากท่ีสุด 
มีความปลอดภยัของขอ้มูลภายในระบบ 4.57 มากท่ีสุด 
ความสวยงามในการออกแบบรายงาน 4.00 มาก 
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานจริงได ้ 4.43 มาก 

ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.44 มาก 

  
6.3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการ
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบมีค่า
เท่ากบั 4.44 ซ่ึงมีค่าแปรผลอยูใ่นช่วง 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชอ้ยูใ่นเกณฑ์
มาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 4.64 คือ มีความสะดวกในการดาวน์โหลดขอ้มูลมาใช้
งาน กล่าวคือผูใ้ชส้ามารถน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบออกมาเพื่อน าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อไป
ได ้รองลงมาอยูใ่นช่วง 4.57 คือ มีความถูกตอ้งแม่นย  าในการประมวลผลขอ้มูล และตอบสนองการ
เรียกดูรายงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงถือไดว้่าสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบมีความถูกตอ้งแม่นย  าตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ช้และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้สารสนเทศได้อย่าง
ทนัท่วงที 
 
6.4 สรุปผลการศึกษา 
 ในการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั   มีวตัถุประสงค์ในการพฒันาตน้แบบคลงัขอ้มูลของ บริษทั 
สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั และผลิตรายงานเชิงวิเคราะห์จากคลงัขอ้มูล โดยน าขอ้มูลกรมธรรม์
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ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ และขอ้มูลสินไหมรถยนต์ โดยใช้โปรแกรมชุดเพ็นทาโฮซ่ึงเป็น
โปรแกรมชนิดรหัสเปิด (Open Source) มาพฒันาเป็นคลงัขอ้มูล รายงาน และระบบการน าเสนอ
ขอ้มูลจากระบบ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากระบบธุรกิจชาญฉลาดฯ คือสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่ห้
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบไปสนบัสนุนต่อการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกนัภยัใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจไดอี้กดว้ย  
 
6.5 ข้อควรระวงัของระบบ 
  1) การก าหนดเวลาในการดึงข้อมูล เปล่ียนแปลงรูปแบบ และถ่ายโอนข้อมูล ต้องมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการปิดงบส้ินเดือนของบริษทัฯ คลงัขอ้มูลจึงจะขอ้มูลท่ีสมบรูณ์ เพราะถา้
คลงัขอ้มูลไม่มีความสมบูรณ์ จะส่งผลใหร้ายงานท่ีไดจ้ากผดิพลาดได ้
 2) ผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นในการใชง้านเป็นอยา่งดี เพราะสารสนเทศท่ีได้
จากระบบน้ีเป็นขอ้มูลท่ีความส าคญัมากของบริษทัฯ  
 
6.6 ข้อจ ากดัของระบบ 

1) จากคลงัขอ้มูลท่ีไดพ้ฒันามาจากแหล่งขอ้มูลตน้ทาง หากผูใ้ชง้านตอ้งการมุมมองใหม่ท่ี
ไม่ได้ก าหนดไว้ในแหล่งข้อมูลต้นทาง ผู ้พ ัฒนาระบบจะต้องเพิ่มข้อมูลท่ีต้องการในระบบ
สารสนเทศของบริษทัฯ ก่อนแลว้จึงจะมาแกไ้ขปรับปรุงคลงัขอ้มูล ซ่ึงจะส่งผลให้ขอ้มูลเดิมท่ีอยูใ่น
คลงัขอ้มูลขาดขอ้มูลในมุมมองใหม่ท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

2) ขอ้จ ากดัเร่ืองระบบความปลอดภยั เน่ืองจากโปรแกรมท่ีใชเ้ป็นโปรแกรมแบบรหัสเปิด 
(Open Source) ซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ดฟ้รี แต่ก็มีขอ้จ ากดัหลายอยา่ง และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วน
การเปล่ียนรหสัผา่นของผูใ้ชเ้องซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนรหสัผา่นเองได ้

3) การใชง้านท่ีผูใ้ชมี้ความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการใชค้  าสั่งเอสคิวแอล (SQL 
Command) จึงท าให้มีขอ้จ ากดัส าหรับผูใ้ชง้านท่ีมีความซบัซ้อนเกินกวา่ผูใ้ชง้านทัว่ไปจะสามารถ
ปรับเปล่ียนการแสดงผลไดเ้อง 
 
6.7 ข้อเสนอแนะ 
 1) การก าหนดเวลาในการดึงขอ้มูล เปล่ียนแปลงรูปแบบ และถ่ายโอนขอ้มูล ควรมีการ
ประชุมร่วมกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดเวลากบัแต่ฝ่ายให้ชดัเจนในการปิดงบส้ินเดือน เพื่อ
ระบบจะสามารถดึงขอ้มูล เปล่ียนแปลงรูปแบบ และถ่ายโอนขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ ระบบจึงจะ
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีปะสิทธิภาพ 
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 2) ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจจะอยูบ่นความเปล่ียนแปลง ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อระบบไม่มากก็นอ้ย ดงันั้นในการออกแบบระบบสารสนเทศของขอ้มูลตน้ทางควร
ออกแบบให้รองรับต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อให้มีความสะดวกต่อการปรับเปล่ียน และท าให้ระบบ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 


