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บทคดัย่อ 

 

สถาบนัการเงินเป็นอีกสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาทสูงในดา้นการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือมีส่วน
สนบัสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละมาตรฐาน การ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนจึง
ต้องการข้อมูลการกู้ยืมเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะได้น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อ
ตอบสนองผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงความตอ้งการของประชาชนทางดา้นการสินเช่ือ และ
ทางดา้นเงินฝากของประชาชน 

งานวิจยัน้ีได้น าเสนอระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ส าหรับธนาคารภาครัฐ โดยมีการใช้
รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลผ่านบราวเซอร์ และยงัมีการออกแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงท าให้
สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือบนแท็บเล็ต ซ่ึงมีการเช่ือมต่อกบัเว็บ
เซอร์วสิในการกรองผลการคน้หาขอ้มูลรายงานหรือขอ้มูลทางดา้นสถิติของผูบ้ริหารจากเหมืองขอ้มูล
ท่ีไดมี้การจดัท าข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์และประมวลผลจากฐานขอ้มูลหลกัของธนาคาร 
เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

จากผลการทดสอบระบบในการใช้งานพบว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนช่วยให้ผูบ้ ริหารหรือ
พนักงานได้รับขอ้มูลสนับสนุนการตดัสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทนัต่อการแข่งขนั
ต่างๆ ทางดา้นธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริหารหรือ
พนักงาน โดยลักษณะของระบบท่ีมีการน าแนวคิดธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ วิเคราะห์ ช่วยท าให้ขอ้มูลถูกวิเคราะห์และประมวลผล
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ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีใชง้านไดง่้าย สะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล และยงัรวมถึงการคน้หาขอ้มูลได้
หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงช่วยให้
ผูใ้ช้งานภายในธนาคารสามารถมัน่ใจได้ว่าขอ้มูลท่ีคน้หาจะเป็นขอ้มูลท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์และ
ประมวลผลก่อนน าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการตดัสินใจทางดา้นการวางแผนกลยทุธ์ของธนาคาร 
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ABSTRACT 

 

Financial institutions play a greater role in the business process, especially in supporting 
the various issues of investment that has an impact on the living conditions and standards of 
citizens. The financial services come in various forms for people who need information about 
making bank loans.  The bank will analyze the collected data for meeting the various products of the 
bank for fulfilling the needs of loan and making the public deposits.    

This paper presents a decision support system for public sector banks which features the 
use of a data access through the browser. It is designed with modern technology so that it can be 
used for all devices, such as a computer or on a tablet which is connected to the web service in a 
filter report data or through the statistical information of management.  Data mining has been 
conducted to collect information through the analysis and processing of the Bank's database. This 
will enable the administrators to utilize the data for making a better decision. 

The results from the test found that the developed system allows administrators or 
employees have been supporting decision making in planning business strategies to keep pace with 
the competition. In order to obtain information that is accurate. The nature of the system with the 
introduction of the concept of business intelligence, which is a technology for collecting, storing, 
and analyzing, allows data to be analyzed and processed in a format that is easy to use and accessed 
quickly.   Also, information can be reached on a variety of perspectives. The Multidimensional 
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Model is based on the needs of each agency. This enables users within the bank to be ensured that 
the information found can be conducted for making a strategic decision. The results of the work 
found that the developed system allows administrators or employees to have support in decision 
making for planning business strategies so that they can keep pace with the competition.   

 


