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บทที ่1 

บทน ำ 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจดัการสินเช่ือ
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั” เป็นการศึกษาคน้ควา้โดยใช้หลกัการธุรกิจชาญ
ฉลาดพฒันาระบบเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถใช้ตอบโจทยใ์นการบริหารงานด้านการจดัการ
สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั โดยมีความเป็นมาดงัต่อไปน้ี 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั (สอ.มช.) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 
2519  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มกนัด าเนินการช่วยเหลือกนัทางด้านการเงินระหว่างอาจารย์
ขา้ราชการและลูกจา้งของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในขณะนั้น  ในปีแรกของการก่อตั้ง  ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม  2519  มีจ  านวนสมาชิก 916 คน มีทุนด าเนินการ 340,261.41 บาท ทุนเรือนหุ้น 330,640.00 
บาท เงินให้สมาชิกกูร้ะหวา่งปี 363,300.00 บาท และมีก าไรสุทธิ 9,125.77 บาท ปัจจุบนั  ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน  2557  สอ.มช. มีจ านวนสมาชิก 10,109 คน มีทุนด าเนินการทั้งส้ิน 6,584,098,000.03 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 2,233,037,770.00 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก 3,514,275,687.15 บาท เงินให้สมาชิกกู ้
2,606,069,579.29 บาท เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 2,612,687,945.33 บาท และก าไรสุทธิ 90,942,301.11 
บาท โดยในปี 2557  สอ.มช. ตั้งเป้าหมายก าไรสุทธิจ านวน 175,000,000.00 บาท 

 สอ.มช. มีการด าเนินงานโดยระดมเงินทุนจากสมาชิกในรูปแบบทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก
โดยใหด้อกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสูงกวา่สถาบนัการเงินอ่ืน เช่น ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป และน าเงินทุน
ท่ีได้มาบริหารจดัการโดยการให้สินเช่ือแก่สมาชิก การให้สินเช่ือแก่สหกรณ์อ่ืน รวมถึงลงทุนอ่ืน 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงก าไรและน ามาจดัสรรคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลเงินเฉล่ียคืนและสะสมเป็นกองทุน
สวสัดิการต่างๆ 

 สอ.มช. ไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้บริหารจดัการอย่างต่อเน่ือง มีการใชร้ะบบ
โปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรมดา้นการรับเงินฝาก  โปรแกรมระบบทะเบียนหุ้นสมาชิก โปรแกรม
สินเช่ือสมาชิก โปรแกรมสินเช่ือสหกรณ์อ่ืน โปรแกรมลงทุนและตัว๋สัญญา   โปรแกรมดา้นการเงิน 
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การบญัชี โปรแกรมเก่ียวกบัสวสัดิการสมาชิก และโปรแกรมดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้บริการสมาชิกรวมถึง
ใหบ้ริการบุคลากรภายในของ สอ.มช. เช่น โปรแกรมบุคลากร เป็นตน้ ท าให้ลดตน้ทุนในการบริหาร
จดัการไดเ้ป็นจ านวนมาก และในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีสอ.มช. ตอ้งแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนเช่น
ธนาคาร หรือคู่แข่งอ่ืน ผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือใน
การด าเนินธุรกิจของ สอ.มช. โดยตอ้งการไดม้าซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยั รวดเร็ว ถูกตอ้งและทนั
ต่อเหตุการณ์ เพื่อสนบัสนุนการวางแผนการบริหารงาน หรือน าไปใชต้อบปัญหาเชิงธุรกิจ ของการ
บริหารจดัการสหกรณ์ในหลายๆ ด้าน เช่น การให้บริการดา้นเงินกู้ เงินฝาก การออมในรูปหุ้น การ
ลงทุนต่าง ๆ การใชข้อ้มูลวางแผนการจดัสรรงบประมาณประจ าปี รวมถึงการวางแผนบริหารจดัการ 
สอ.มช. ในอนาคต ซ่ึงการจะไดม้าของขอ้มูลสารสนเทศเหล่านั้น จ  าเป็นตอ้งมีการจดัหาเคร่ืองมือใน
การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม ทั้งขอ้มูลภายในองค์กรและขอ้มูลภายนอก
องค์กร และส่ิงส าคัญคือจะท าอย่างไรท่ีจะจัดการกับข้อมูลจ านวนมากมายท่ีมีอยู่เพื่อให้ได้ซ่ึง
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าและสามารถตอบโจทยท่ี์คณะกรรมการสหกรณ์ตอ้งการได ้
 ปัญหาท่ี สอ.มช. พบในตอนน้ีคือภาวะเงินเหลือซ่ึงเกิดจากสมาชิกของ สอ.มช. มีความเช่ือมัน่
ในการบริหารงานขององคก์รมากข้ึนและมีการน าเงินเขา้มาฝากกบั สอ.มช. เพิ่มข้ึนและมีการเพิ่มเงิน
ออมในส่วนทุนเรือนหุน้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากขอ้มูล ณ 30 มิถุนายน 2557 สหกรณ์มีเงินทุนด าเนินงาน
จ านวน 6,584 ลา้นบาทแต่ความตอ้งการดา้นสินเช่ือของสมาชิกมีเพียง 2,606 ลา้นบาท จ านวนสมาชิก
ท่ีใช้บริการดา้นสินเช่ือมีจ านวน 5,286 คน (52.29%) จากสมาชิกทั้งหมด 10,109 คน สมาชิกท่ีเหลือ 
4,823 คน (47.71 %) ไม่ไดใ้ชบ้ริการสินเช่ือสหกรณ์ ดงันั้นคณะกรรมการเงินกูซ่ึ้งมีอ านาจหนา้ท่ีเป็น
ผูบ้ริหารงานสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการดา้นการให้เงินกูห้รือให้สินเช่ือแก่สมาชิกจึงมี
ความตอ้งการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมาชิกสหกรณ์โดยเฉพาะทางด้านการให้สินเช่ืออย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบหรือวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการให้สินเช่ือเพื่อให้ตรงกบั
ความตอ้งการของสมาชิกและน าไปสู่การใช้บริการดา้นสินเช่ือเพิ่มมากข้ึนโดยคณะกรรมการเงินกู้
ตอ้งการทราบรายงานในรูปแบบพร้อมวิเคราะห์ประกอบการประชุมเช่น ขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิก
สหกรณ์ เช่น จ านวน เพศ อาย ุเงินเดือน สถานภาพเช่น อาจารย ์พนกังาน ลูกจา้งฯ วา่มีการกูอ้ะไรบา้ง 
เพื่อวตัถุประสงค์อะไรบา้ง การเติบโตของการกูเ้งิน รวมถึงกลุ่มสมาชิกท่ีมีปัญหาการช าระเงินและ
ขอ้มูลเชิงลึกต่าง ๆ ให้รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ในระยะเวลาต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบติัเจา้หน้าท่ีไม่
สามารถจดัท าขอ้มูลเพื่อตอบสนองต่อโจทยท่ี์คณะกรรมการตอ้งการไดใ้นทนัที เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลา
ในการรวบรวมข้อมูลในระบบท่ีมีอยู่อย่างมากมายและน ามาจัดท ารายงานโดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์อกซ์เซล และกรณีมีการขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรือมีโจทยใ์หม่ตอ้งกลบัไปท าขอ้มูลใหม่ท า
ใหเ้สียเวลาเป็นอยา่งมาก  
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 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากัด โดยใช้หลักการของระบบธุรกิจชาญฉลาด (Business Intelligence 
System ) เพื่อรวบรวมขอ้มูลในดา้นการจดัการด้านสินเช่ือของ สอ.มช. ท่ีกระจดักระจายมาไวท่ี้
เดียวกนั โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเป็นขอ้มูลใหม่โดยท าการจดัท าขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกนัและท าการโอนหรือ Extraction Transformation Loading (ETL) เขา้สู่คลงัขอ้มูล(Data 
Warehouse) เพื่อน ามาจดัเก็บในรูปแบบท่ีพร้อมใช้งานและสามารถเก็บขอ้มูลไดย้อ้นหลงัหลายปี 
ส าหรับเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจดัการสินเช่ือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
คณะกรรมการเงินกูไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อจัดท าระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจัดการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 1) ได้ระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการบริหารจดัการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั 
 2) สามารถจดัท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ   ในลกัษณะเชิงวเิคราะห์ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของคณะกรรมการเงินกู ้และผูใ้ชง้าน 

1.4 แผนกำรด ำเนินงำน 

 1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (1)  ศึกษาความตอ้งการจากคณะกรรมการเงินกู้ และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยการ
สัมภาษณ์ 
  (2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีและรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3) ศึกษาโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลท่ีใช้ปัจจุบนั ในส่วนของข้อมูลสมาชิก
ทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลประเภทเงินกู ้ขอ้มูลการกูข้องสมาชิก ขอ้มูลสังกดัคณะ ขอ้มูลสายงาน 
ขอ้มูลต าแหน่งงาน ขอ้มูลหลกัประกนั  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแหล่งขอ้มูล  (Data Source) 
 2) วเิคราะห์ออกแบบระบบ 
  (1) วิเคราะห์ความตอ้งการและออกแบบรูปแบบรายงานขอ้มูลท่ีตอ้งการตามความ
ตอ้งการจากคณะกรรมการเงินกูแ้ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   พร้อมออกแบบรายงานขอ้มูลใหส้อดคลอ้ง 
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กบัความตอ้งการ 
  (2) วเิคราะห์มิติของขอ้มูลท่ีก าหนดไวแ้ละออกแบบคลงัขอ้มูลดว้ยแบบจ าลองขอ้มูล
เชิงมิติขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว(Star Schema)  
 3) การพฒันาระบบ 
  (1) ก าหนดแหล่งของขอ้มูลท่ีจะน าเข้าสู่คลงัขอ้มูล ประกอบด้วย ขอ้มูลสมาชิก 
ขอ้มูลเงินกู ้ขอ้มูลประเภทเงินกู ้ขอ้มูลหลกัประกนั ขอ้มูลรหัสหลกัประกนั ขอ้มูลหน่วยงาน ขอ้มูล
ประวติัการกูเ้งิน และขอ้มูลสถานภาพ  
  (2) ดึงขอ้มูลโดยการคดัเลือกและปรับโครงสร้างขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับรูปแบบท่ีออกแบบไวใ้นคลังข้อมูล(Extraction,Transformation,Loading) เข้าสู่
คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 
  (3) สร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลออนไลน์ (OLAP CUBE) 
  (4) พฒันาระบบส่วนของการแสดงผล เช่น รายงาน แผนภูมิ ในมุมมองหลายมิติ
ตามท่ีก าหนดไว ้
 4) ทดสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผดิพลาดของระบบ 
 5) ประเมินการใชง้านระบบจากผูใ้ชร้ะบบวา่ระบบสามารถใชง้านไดต้รงกบัความตอ้งการ
หรือไม ่
 6) สรุปผลการด าเนินงาน จดัท าคู่มือ และน าเสนอรายงาน 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการจัดการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย -
เชียงใหม่จ  ากดั ประกอบดว้ย  

 1.5.1 ขอบเขตขอ้มูล 
  ผูศึ้กษามีการใชข้อ้มูลของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลสมาชิกปี 2557 จ านวน 14,600 เรคคอร์ด 
2) ขอ้มูลดา้นการกูข้องสมาชิกยอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2554-2556)  
3) ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทเงินกู ้ ขอ้มูลหลกัประกนั ขอ้มูลรหัสหลกัประกนั ขอ้มูล

หน่วยงาน ขอ้มูลประวติัการกูเ้งิน และขอ้มูลสถานภาพ  
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1.5.2 ขอบเขตระบบงาน 

  ระบบงานสามารถรองรับการบริหารจดัการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั-
เชียงใหม่ จ  ากดั ดงัต่อไปน้ี 
  1) ระบบสามารถก าหนดสิทธิการเขา้ใชง้านในส่วนรายงานวเิคราะห์หลายมิติได ้  
  2) ระบบสามารถก าหนดแหล่งขอ้มูล สามารถรับช่ือแหล่งขอ้มูลและรับขอ้ก าหนดใน
การออกแบบคลงัขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงสร้างขอ้มูล และระบบสามารถดึงขอ้มูลเขา้สู่คลงัขอ้มูลดว้ย
กระบวนการ ETL (Extract Transfer Load) และท าการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อเลือกให้ไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ี
ตอ้งการและท าการจดัท าขอ้มูลใหไ้ดข้อ้มูลท่ีง่ายต่อการน าไปใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  3) ระบบสามารถสร้างลูกบาศก์วิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ (OLAP CUBE) 
โดยน าข้อมูลท่ีอยู่ในคลังขอ้มูลมาสร้างความสัมพนัธ์กันโดยแปลงข้อมูลให้เป็นโครงสร้างแบบ
ลูกบาศกท่ี์ประกอบดว้ยขอ้มูลหลายมิติส าหรับการใชง้าน 

4) ระบบสามารถสร้างรายงานวเิคราะห์เปรียบเทียบในมุมมองต่าง ๆ โดยผูใ้ชง้านใน
ส่วนหวัหนา้งานคอมพิวเตอร์ รองผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการและกรรมการเงินกูส้ามารถน าไปท าการวิเคราะห์ 
ปรับเปล่ียน มิติ มุมมองของขอ้มูล มองภาพสรุปหรือเจาะลึกขอ้มูลแต่ละส่วนไดต้ามตอ้งการ และง่าย
ต่อการใชง้าน โดยเลือกจากเง่ือนไขท่ีตอ้งการซ่ึงจะเป็นส่วนประสานงานในการช่วยเหลือ 

1.5.3 ขอบเขตผูใ้ชง้าน 

โดยระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจัดการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย-
เชียงใหม่ จ  ากดั  มีผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
  1) เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ ท าหนา้ท่ี  
   (1)  น าขอ้มูลสมาชิกและขอ้มูลเงินกูเ้ขา้สู่คลงัขอ้มูลโดยผา่นกระบวนการ ETL  
   (2) สร้างลูกบาศกป์ระมวลผลวเิคราะห์แบบออนไลน์โดยการน าขอ้มูลท่ีอยูใ่น
คลังข้อมูลมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยแปลงข้อมูลเป็นโครงสร้างแบบลูกบาศก์ท่ี
ประกอบดว้ยโครงสร้างหลายมิติตามขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั 
   (3) ท าการสร้างรายงานเพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีเอ้ือต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ในมุมมองต่างๆดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทว์ชิวลสตูดิโอ 2010:Dundas Chart ForASP.NET OLAP 
  2) ผูบ้ริหารประกอบด้วย หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ รองผูจ้ ัดการ ผูจ้ ัดการ และ
คณะกรรมการเงินกูส้ามารถเรียกดูรายงานและปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแต่ละดา้นไดอ้ยา่ง
อิสระเพื่อวิเคราะห์ปรับเปล่ียนมุมมองของรายงานไดต้ามตอ้งการโดยผ่านระบบการน าเสนอแบบ
ออนไลน ์
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  3) ผูดู้แลระบบ ท าหนา้ท่ีก าหนดสิทธิการใชง้านระบบแก่ผูใ้ชง้าน 

1.6 วธีิกำรศึกษำ 

 ในการด าเนินงานศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดวธีิด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 1) ศึกษาและรวบรวมความตอ้งการของคณะกรรมการเงินกูแ้ละเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดย
โดยวธีิสัมภาษณ์ 
 2) ศึกษาโครงสร้างของระบบฐานขอ้มูลท่ีใชปั้จจุบนัในส่วนของขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลเงินกู ้
ขอ้มูลประเภทเงินกู ้ขอ้มูลหลกัประกนั ขอ้มูลรหัสหลกัประกนั ขอ้มูลหน่วยงาน ขอ้มูลประวติัการกู้
เงิน และขอ้มูลสถานภาพ  
 3) ศึกษาการใช้เคร่ืองมือในการพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดไมโครซอฟท์เอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์ 2008 และโปรแกรมไมโครซอฟทว์ชิวลสตูดิโอ 2010 โดย Dundas Chart For  ASP.NET 
LAP  
 4) วิเคราะห์มิติของขอ้มูลท่ีก าหนดไวแ้ละศึกษาการออกแบบคลงัขอ้มูลด้วยแบบจ าลอง
ขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว (Star Schema))  
 5) พฒันาระบบออกแบบคลงัขอ้มูลดว้ยแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว (Star Schema)
โดยใชไ้มโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008  
 6) พฒันาระบบในส่วนของการท าการดึงขอ้มูลโดยการคดัเลือกและปรับโครงสร้างขอ้มูล
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบท่ีออกแบบไว้ในคลังข้อมูล (Extraction 
Transformation and Loading) เขา้สู่คลงัขอ้มูล (Data Warehouse)  
 7) พฒันาระบบในส่วนสร้างลูกบาศกว์เิคราะห์ประมวลผลออนไลน์ (OLAP CUBE) 
 8) พฒันาระบบส่วนของการแสดงผลเช่นรายงานตาราง แผนภูมิ ในมุมมองหลายมิติตามท่ี
ก าหนดไวโ้ดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทว์ชิวลสตูดิโอ 2010 โดย Dundas Chart For ASP.NET LAP  
 9) ทดสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผดิพลาดของระบบ 
 10) ประเมินการใชง้านระบบจากผูใ้ชร้ะบบวา่ระบบสามารถใชง้านไดต้รงกบัความตอ้งการ
หรือไม ่ 
 11) สรุปผลการด าเนินงานจดัท าคู่มือและน าเสนอรายงาน 

1.7 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 1) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย 
  (1) โปรแกรมไมโครซอฟท ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์  2008 
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  (2) โปรแกรมไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอ 2010 :Dundas Chart For ASP.NET LAP 
  (3) โปรแกรมฐานขอ้มูลออราเคิล 10จี เอกซ์เพรส(Oracle Database 10g Express) 

2) ฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย   
  (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
   - IBM X3650 ใชร้ะบบปฏิบติัการไมโครซอฟท ์วนิโดว ์ เซิร์ฟเวอร์  2008 
   - หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Xeon 
                      - Hard disk ขนาด  1 TB 
                      - หน่วยความจ าหลกั (RAM) 16 GB 
  (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  
   - Notebook SONY VAIO ใชร้ะบบปฏิบติัการไมโครซอฟท ์วนิโดวส์ 7 
   - หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Core i5 
   - Hard disk ขนาด  1 TB 
   - หน่วยความจ าหลกั (RAM) 8 GB 

1.8 สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

 1) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 


