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บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับ
การให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษานกัเรียนโรงเรียนแจห่้มวิทยาดว้ยทฤษฎีฟัซซีผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยระบบสามารถช่วยพิจารณานกัเรียนท่ียื่นค าร้องขอกูย้ืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาและเรียงล าดบั
คะแนนนักเรียนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมพร้อมทั้งระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลของนักเรียนเก็บไวใ้น
ฐานขอ้มูล สามารถคน้หานกัเรียนและแสดงรายงานสถิติท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับช่วยตดัสินใจในการ
บริหารองคก์ร  

ในการพฒันาระบบงานได้ใช้ภาษา PHP และ ค าสั่งภาษา SQL ส าหรับสร้างส่วนติดต่อกับ
ผูใ้ช้งานและติดต่อกบัฐานขอ้มูล ใช้ Navicat ซ่ึงเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ช่วยในการ
จดัเก็บขอ้มูล อีกทั้งยงัไดน้ าทฤษฎีฟัซซีและทฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิง เขา้มาช่วยให้ค่าน ้ าหนกั
คะแนนของเกณฑท่ี์ใชส้ าหรับพิจารณาใหกู้ย้มืแก่นกัเรียน 

ผลของการศึกษาผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประเมินประสิทธิผลของระบบ
ด้วยการหาค่า Precision จากการทดสอบกับนักเรียนท่ีผ่านการพิจารณาทั้ งหมดและทดสอบกับ
นกัเรียนท่ีไม่ผา่นการพิจารณาทั้งหมดไดค้่าเท่ากบั 0.985 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบดว้ยการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ พบว่าผูใ้ช้งานมีระดบัความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ใน
ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.46 กล่าวคือ ระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานไดเ้ป็น
อยา่งดี ลดขั้นตอนในการท างานลง เพิ่มความโปร่งใสในการพิจารณาให้กูย้มืเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
อีกทั้งช่วยในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ส าหรับการบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 

This study aims was designed and developed the dividing supported system for loaning of 
Chaehomwittaya school’s students by Fuzzy theory through computer network. This system could 
consider the student who wanted to loan and could ascending order scores of students who was 
appropriated. The system could save students' data into the database. We could find students' data 
easily and this system could show all of students' data for helping management of each 
organizations. 

 The developing system used PHP language and SQL language instructions for producing 
some parts to contract with workers and database and used Navicat, the database management 
system, to save the data and used Fuzzy theory and Hierarchy Process theory to specify the property 
scores for considering students loan. 

 The research results revealed that: 1) The system effective evaluation by finding the 
precision values revealed that the result of the students who passed and didn't pass considering was 
0.985, 2) the satisfied evaluation of the workers system revealed that the satisfied workers was rate 
a high level at 88.46 %, this system could increase the worker efficiency, reduced the work steps 
and cleared to consider for students loan and helped to develop the organize administration 
efficiency. 


