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บทที ่6 

การประเมินผลการใช้งานระบบ 

 การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อบริหารจัดการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั เป็นการพฒันาระบบโดยใชห้ลกัการธุรกิจชาญฉลาด เพื่อรวบรวมขอ้มูล
ในดา้นการจดัการดา้นสินเช่ือของ สอ.มช มาจดัท าเป็นคลงัขอ้มูลของสหกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของคณะกรรมการเงินกูใ้นการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ ใน
การพฒันาระบบไดใ้ชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิฟเวอร์ 2008 เป็นระบบคลงัขอ้มูล และใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อินทิเกรชนัเซอร์วิส เป็นเคร่ืองมือส าหรับกระบวนการ-    
อีทีแอล ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อนาไลซิสเซอร์วิสใชใ้นการจดัการลูกบาศก์
วิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ โปรแกรมไมโครซอฟทว์ิชวลสตูดิโอ 2010 เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างรายงานซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเรียกดูรายงานผา่นทางเวบ็แอพพลิเคชัน่  เพื่อประเมินผลการท างานของ
ระบบและน ามาเป็นขอ้เสนอแนะ ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อท าการประเมินผลระบบผูใ้ชง้าน
ท่ีเก่ียวขอ้งและท าการสรุปผลการประเมินและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดด้งัน้ี  

6.1  ผลการประเมิน 

 ผลจากการทดสอบการใชง้านระบบ ซ่ึงผูศึ้กษาไดแ้บ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) กลุ่มผูใ้ชง้านผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 
(1)  คณะกรรมการเงินกู ้จ  านวน 1 คน 
(2)  ผูจ้ดัการ จ านวน 1 คน 
(3)  รองผูจ้ดัการ จ านวน 2 คน 
(4)  หวัหนา้คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน 

2) กลุ่มผูใ้ชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ  านวน 2 คน ไดแ้ก่ 
  (1) ผูดู้แลระบบ จ านวน 1 คน 
  (2) เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 1 คน 
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 จากการสรุปการประเมินผลแบ่งหวัขอ้เป็น 2 กลุ่มหวัขอ้ตามลกัษณะการใชง้านโดยมีหวัขอ้การ
ประเมินของกลุ่มผูใ้ชง้านบริหาร และส าหรับกลุ่มเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถสรุปผล
การประเมินการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบในแต่ละกลุ่ม ดงัแสดงไดต่้อไปน้ี 

ตารางท่ี 6.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจระบบส าหรับกลุ่มผูใ้ชง้านผูบ้ริหาร 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 
ดีท่ีสุด 

(5) 
ดี 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
พอใช ้

(2) 
ควรปรับปรุง 

(1) 

1.สามารถแสดงรูปแบบรายงานไดต้าม
ตอ้งการ  

3 
(60%) 

2 
(40%) 

   

2.สามารถดูขอ้มูลไดต้ามมิติหรือมุมมอง
ท่ีก าหนด 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

   

3.การเรียกดูขอ้มูลท าไดง่้ายและสะดวก 5 
(100%) 

    

4. การแสดงผลรายงานรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง 

4 
(80%) 

1 
(20%) 

   

ตารางท่ี 6.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจระบบส าหรับกลุ่มผูใ้ชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

ดีท่ีสุด 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1.แสดงรูปแบบรายงานไดต้ามความ
ตอ้งการ  

1 
(50%) 

1 
(50%) 

   

2.สร้างรูปแบบรายงานไดง่้ายและ
สะดวก รวดเร็ว 

 2 
(100%) 

   

3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาสามารถใช้
งานไดง่้ายมีความเหมาะสม 

 2 
(100%) 

   

4.สามารถปรับปรุงมิติมุมมองต่างๆ ได้
ตามตอ้งการ 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

   

5.ช่วยลดขั้นตอนการท างาน 2 
(100%) 
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 จากการประเมินในกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีเป็นผูบ้ริหาร ปรากฏวา่ผูป้ระเมินร้อยละ 60.00 ให้ความเห็น
วา่ระบบสามารถแสดงรูปแบบรายงานไดต้ามตอ้งการ  ในระดบัดีท่ีสุด ร้อยละ 40.00 เห็นวา่อยูใ่น
ระดบัดี    ผูป้ระเมินร้อยละ 60.00 ให้ความเห็นว่าระบบสามารถดูขอ้มูลไดต้ามมิติหรือมุมมองท่ี
ก าหนดในระดบัดีท่ีสุด ร้อยละ 40.00 อยู่ในระดบัดี ผูป้ระเมินร้อยละ 100.00 ให้ความเห็นว่าการ
เรียกดูขอ้มูลท าไดง่้ายและสะดวกในระดบัดีท่ีสุด และผูป้ระเมินร้อยละ  80.00 ให้ความเห็นวา่การ
แสดงผลรายงานรวดเร็วและถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัดีท่ีสุด  ร้อยละ 20.00 อยูใ่นระดบัดี 
 และการสรุปผลการประเมินผลส าหรับกลุ่มผูใ้ช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตามตารางท่ี 6.2  
ปรากฏวา่ผูป้ระเมินร้อยละ 50.00 ให้ความเห็นว่าระบบสามารถแสดงรูปแบบรายงานไดต้ามความ
ตอ้งการ ในระดบัดีท่ีสุด ร้อยละ 50.00  เห็นวา่อยูใ่นระดบัดี    ผูป้ระเมินร้อยละ 100.00 ให้ความเห็น
วา่สร้างรูปแบบรายงานไดง่้ายและสะดวก รวดเร็วในระดบัดี  ผูป้ระเมินร้อยละ 100.00 ให้ความเห็น
ว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาสามารถใช้งานไดง่้ายมีความเหมาะสมในระดบัดี ผูป้ระเมินร้อยละ 
50.00 ให้ความเห็นวา่สามารถปรับปรุงมิติมุมมองต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ อยูใ่นระดบัดีท่ีสุด  ร้อยละ 
50.00 อยูใ่นระดบัดี ผูป้ระเมินร้อยละ 100.00 ใหค้วามเห็นวา่ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างาน
อยูใ่นระดบัดีท่ีสุด   

6.2  บทสรุป 
การคน้ควา้แบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อจดัท าระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อ

การบริหารจดัการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ี
สามารถใชต้อบโจทยใ์นการบริหารงานดา้นการจดัการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั -
เชียงใหม่ จ  ากดั แทนระบบการออกรายงานแบบเดิมท่ีท าดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกซ์เซล ซ่ึงเป็น
รายงานท่ีถูกจดัท าข้ึนตามมติท่ีประชุมเพื่อน าเสนอในการประชุมคร้ังถดัไป โดยระบบสามารถตอบ
โจทยใ์นการประชุมไดท้นัที ในรูปแบบการน าเสนอผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่  โดยระบบมีการเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการดูขอ้มูลในรายงาน ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถเรียกดูรายงานได้
ดว้ยตนเอง และสามารถปรับเปล่ียนมุมมองหรือโจทยไ์ดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษาและรวบรวม
ขอ้มูลจากความตอ้งการของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐาน-ขอ้มูล และพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อน าเสนอรายงานโดยใชเ้ทคนิคความฉลาดทางธุรกิจ
ของไมโครซอฟท์ ในการพฒันาระบบไดใ้ช้โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิฟเวอร์  2008 เป็น
ระบบคลงัขอ้มูล และใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อินทิเกรชนัเซอร์วิส เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับกระบวนการอีทีแอล โดยท าการลา้งขอ้มูล ดึงขอ้มูล จดัรูปแบบขอ้มูล และบนัทึกลงคลงัขอ้มูล  
จากนั้นผูศึ้กษาใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์อนาไลซิสเซอร์วิสในการจดัการ
ลูกบาศก์วิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์สร้างลูกบาศก์ท่ีสามารถเรียกดูข้อมูลๆได้หลายมิติ 
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จ านวน 2 ลูกบาศก์คือ ลูกบาศก์ขอ้มูลเงินกู ้และลูกบาศก์ประวติัการขอกูเ้งินโดยในลูกบาศก์ขอ้มูล
เงินกู ้มีตวัวดัเชิงปริมาณคือ เงินตน้กู ้ เงินตน้คงเหลือ ดอกเบ้ียจ่ายทั้งหมด ดอกเบ้ียจ่ายปีน้ี ดอกเบ้ีย
จ่ายปีก่อนหน้า เงินตน้ไม่พอหัก ดอกเบ้ียไม่พอหัก จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน และจ านวนสัญญาเงินกู ้
ส่วนมิติของขอ้มูลจะมี 7 มิติ คือ (1)มิติสมาชิก (2)มิติประเภทเงินกู ้(3)มิติหลกัประกนั (4)มิติสถานะ
สัญญา (5)มิติเวลามิติ (6)มิติกลุ่มอายขุณะยืน่กู ้(7)มิติสัญญา  และลูกบาศก์ประวติัการขอกูเ้งิน มีตวัวดั
เชิงปริมาณคือ เงินตน้กู ้ภาระหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน และจ านวนสัญญาเงินกู ้ 
ส่วนมิติของขอ้มูลจะมี 7 มิติ คือ (1)มิติสมาชิก (2)มิติประเภทเงินกู ้ (3)มิติเวลา (4)มิติสัญญา (5)มิติ
กลุ่มเงินเดือนขณะยื่นกู้ (6)มิติกลุ่มอายุขณะยื่นกู้  (7)มิติสถานะสัญญา โดยผูศึ้กษาใช้เคร่ืองมือ 
Dundas Chart for ASP.NET OLAP Service : Microsoft Visual Studio 2010 ในการจดัการลูกบาศก์
ขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานโดยการพฒันา ASP.NET Web Site ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเรียกดูรายงานผา่นทางเวบ็
แอพพลิเคชัน่ เม่ือการพฒันาระบบเสร็จส้ินจึงน าระบบติดตั้งและทดสอบการใชง้าน  
 จากการประเมินผลการใชง้านระบบ กลุ่มผูใ้ชง้านผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระบบ ระดบั
ดีท่ีสุด 4.70 โดยพึงพอใจดีท่ีสุดในส่วนการเรียกดูข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก และการแสดงผล
รายงานรวดเร็ว เน่ืองจากในการใชง้านระบบเป็นการใชง้านการประชุมในแบบระดมสมอง โดยจะมี
การตั้งโจทยจ์ากคณะกรรมการ และมีการใชร้ะบบขณะประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลทนัทีท าให้เกิดการ
ตอบสนองต่อค าถามได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับดีท่ีสุด ส่วนในกลุ่มผูใ้ช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.40 อยู่ในระดบัเฉล่ียดีท่ีสุด โดยพึงพอใจท่ีสุดใน
หวัขอ้ช่วยลดขั้นตอนการท างานประจ าซ่ึงแต่เดิมตอ้งน าขอ้มูลในปริมาณมากมาจดัท าโดยใชเ้วลานาน 
ส่วนความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใชง้านอยูใ่นระดบัดี  

6.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ในการคน้ควา้แบบอิสระระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อบริหารจดัการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั  ปรากฏปัญหาและขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบดงัน้ีคือ  
 1) เน่ืองจากระบบงานทางดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดัเป็น
ระบบงานขนาดใหญ่ซ่ึงให้บริการกบัสมาชิกท่ีใชบ้ริการสินเช่ือประมาณ  5,286 คน มีจ านวนเงินกู้
คงเหลือ 2,606 ลา้นบาท และมีจ านวนสัญญาเงินกู ้7,337 สัญญา โดยมีประเภทเงินกูต่้างๆ รวม 44 
ประเภท มีการให้ดอกเบ้ียและเง่ือนไขการผ่อนช าระในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ระบบงานจึง
ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลจ านวนมาก  ซ่ึงในการพฒันาระบบคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตร่วมกบั
คณะกรรมการเงินกูแ้ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบไว ้ 2 ส่วน คือ (1)ส่วนของขอ้มูล
เงินกู ้ซ่ึงแสดงถึงขอ้มูลสัญญาเงินกู ้ (2) ส่วนประวติัการขอกูเ้งินซ่ึงแสดงถึงประวติัการขอกูใ้นอดีต 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ฒันาครบถว้นตามขอบเขตท่ีก าหนดไวด้งัแสดงได้จากผลการประเมิน  โดยในการ
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พฒันาระบบคร้ังน้ีระบบไดแ้สดงจ านวนเงินตน้และดอกเบ้ียไม่พอหักโดยแสดงขอ้มูลล่าสุดท่ีมีการ
คา้งช าระมีการทบตน้ในกรณีท่ีมีประวติัการคา้งช าระของสมาชิก ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการติดตามประวติั
การคา้งช าระของลูกหน้ีเพื่อประกอบการตดัสินใจในการให้สินเช่ือ  ดงันั้นควรมีพฒันาระบบเพิ่มโดย
มีการสร้างตารางข้อเท็จจริงประวติัการค้างช าระหน้ีโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีการจดัเก็บท่ีมี
รายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจเฉพาะกลุ่มข้อมูล และสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในการใหสิ้นเช่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2)  ควรมีการพฒันาระบบขอ้มูลให้ครอบคลุมธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ เช่น ดา้นสมาชิก และ 
ดา้นเงินฝาก เป็นตน้  
 3) ควรมีการพฒันาระบบโดยน าขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายนอก ส าหรับท าการเปรียบเทียบ 
เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืนเป็นตน้ 
 4)  ควรมีการจดัอบรมการใช้งานระบบรายงานหลายมิติส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารขาดทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอร์ 


