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บทคัดย่อ 
 
 การค้นควา้แบบอิสระ เร่ือง “การพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกันภัย
รถยนต์ภาคสมคัรใจ บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั” มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตน้แบบ
คลงัขอ้มูลของบริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั และผลิตรายงานเชิงวิเคราะห์จากคลงัขอ้มูล เพื่อ
การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการด าเนินงานของธุรกิจประกนัภยัให้
มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ วิธีการค้นควา้ประกอบด้วย การศึกษาความต้องการ
รูปแบบรายงานจากผู ้ใช้งานและรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศของบริษัท สหมงคล
ประกันภยั จ  ากดั ท าการวิเคราะห์ออกแบบคลงัข้อมูล พฒันาโปรแกรมดึงข้อมูล เปล่ียนแปลง
รูปแบบและโอนยา้ยขอ้มูลระหวา่งแหล่งขอ้มูลตน้ทางเขา้สู่คลงัขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมเพน็ทาโฮ
ดาตา้อินทิเกรชัน่ ส่วนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอขอ้มูลใชโ้ปรแกรมเพน็ทาโฮรี
พอร์ทดีไซเนอร์ และโปรแกรมเพน็ทาโฮบีไอเซฟเวอร์ซีอี  

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชง้านในภาพรวมอยูท่ี่ระดบั 4.44 ซ่ึงถือไดว้า่อยูใ่น
เกณฑม์าก จากการใชร้ะบบธุรกิจชาญฉลาดฯ สามารถแสดงรายงานไดห้ลากหลายรูปแบบ สามารถ
เรียกดูรายงานไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถน าสารสนเทศท่ีไดม้าใช้ในการสนบัสนุนการด าเนิน
ธุรกิจได ้ทั้งน้ีระบบธุรกิจชาญฉลาดฯ ท่ีพฒันาข้ึนน้ียงัเป็นตน้แบบคลงัขอ้มูล ท่ีจะสามารถน าไป
พฒันากบัการรับประกนัภยัประเภทอ่ืน ๆไดอี้กดว้ย 
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ABSTRACT 

 
This independent study regarding development of business intelligence for voluntary 

automobile insurance, The Union Prospers Insurance Company Limited aims to develop data 
warehouse of The Union Prosper Insurance Company Limited, and produce an analytic report of 
data warehouse. This is to utilize the data gained for the utmost operational efficiency and to 
support operations of the insurance business to be competitive in the business of the same kind. 
The methods of this research are to study from the report's format of users, and gather data from 
information system of The Union Prosper Insurance Company Limited. The data gained was then 
analyzed by designing a data warehouse and developing ETL program (Extract Transform 
Loading), by using Pentaho Data Integration. For information system development, Pentaho 
Report Designer and Pentaho BI Server CE are used.  

According to the survey of satisfactory level of users in overall image, it was rated at 
4.44 which was considered in much level. From the use of business intelligence system for 
voluntary automobile insurance, it displayed variety of reports which can be accessed promptly. 
The information can be used to support the business. However the business intelligence system 
for voluntary automobile insurance that is developed can be used as a model of data warehouse 
that is eligible to apply for developing other kinds of insurance business. 


