
ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม 
Cremation Management System for Baan Khlong-Udom Community 

ส าราญ  วานนท์1* รัชชนนัท์ หลาบมาลา2 และรจนา วานนท์3 
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 1,2,3 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้าน
คลองอุดมส าหรับจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ชุมชนบ้านคลองอุดมส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองอุดมจ านวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ที่พัฒนาระบบด้วยกระบวนการ     
เอไจล์ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในด้านการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การเพิ่มข้อมูล 
สืบค้นข้อมูลและการออกรายงานเพื่อน าเสนอต่อผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง และ 2) กรรมการและสมาชิก ของสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านคลองอุดม มีความพึงพอใจการใช้ระบบท่ีพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์, เอไจล์, ระบบบริหารงานฌาปนกิจ 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were  to develop a cremation management system for Baan 
Khlong-Udom community and to study satisfaction of with using development the cremation 
management system. The sample consisted of 10 committee of the Baan Khlong-Udom 
Community were selected as the sample group. The research tools were system and the 
satisfaction questionnaire for system users. The statistics used for analyzing the system evaluation 
were mean and standard deviation.  

The research findings 1) the Delphi programing language and MySQL database used for 
develop a cremation management system for Baan Khlong-Udom community. This study used a 
software development life cycle by the Agile software development methodology. This system 
includes functions were records, update, delete, new insert, search and report data to presents 
the stakeholder. And  2) The committee and members of the cremation organization of Baan 
Klong-Udom community showed satisfaction with using the cremation management system at a 
high level.  
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บทน า  

 
 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการสื่อสารที่ทันสมัยและเช่ือมโยงถึงกันท าให้สังคม
ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีด้านตา่งๆที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกประเทศในโลกล้วนต่าง
ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ในงานและการพัฒนาไป
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ไปอย่างรวดเร็ว ตรงกับความต้องการและทันต่อเวลา “เทคโนโลยี
สารสนเทศ”ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า Information Technology หรือท่ีมักนิยมเรียกโดยย่อและทับศัพท์กันอย่าง
แพร่หลายว่า IT ซอฟต์แวร์เป็นอีกเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อใช้งานในองค์กรหรือเพื่อจ าหน่ายนั้นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องไม่มอง
ห้ามเลยคือกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนื่องจากมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เป็นอย่างมาก ในอดีตการพัฒนาซอฟต์แวร์จะอาศัยกระบวนการพัฒนาด้วยตัวแบบน้ าตก (SDLC – 
Waterfall Model)   ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาจะเริ่มตั้งแต่ ข้ันการวางแผนโครงการ ข้ันการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ 
ขั้นการสร้างและการติดตั้ง และขั้นการบริการการใช้งาน ทุกขั้นตอนจะต้องอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทุกขั้นตอนจะต้อง
ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะด าเนินการในข้ันตอนต่อไปได้ เมื่อมีการเริ่มขั้นตอนใหม่แล้วจะไม่มีการย้อนกลับ
ไปด าเนินการในระยะของขั้นตอนก่อนหน้านี้จากตัวแบบน้ าตกนี้จะเห็นว่าระยะการด าเนินการจะใช้ร ะยะเวลาที่
ยาวนานต้องรอจนกว่าจะผ่านกระบวนการทุกขั้นให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยผู้ใช้งานซอฟต์แวร์จึงจะได้ใช้งาน ซึ่งไม่ยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด ในปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้
ไม่ชัดเจน ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากขึ้นและระบบซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่มากขึ้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัว
แบบเดิม ๆ เริ่มส่งผลกระทบต่อการพัฒนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวก็ได้มีการคิดค้นกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในรูปแบบใหม่ โดยเรียกกระบวนการใหม่นี้ว่า เอไจล์ (SDLC – Agile Model) ซึ่งเป็นการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วเน้นการส่งมอบตัวซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานได้ทันตามความต้อง การมีส่วนร่วม
ของทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่น าไปใช้งานได้จริง การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง จะไม่เน้นการสร้างเอกสารมาก
จนเกินไปแต่เอกสารที่สร้างนั้นจะต้องมีคุณภาพดีและสมบูรณ์ เวลาโดยส่วนใหญ่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมและ
ปรับปรุงตัวซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการ 
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมด้วย
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ ซึ่งกระบวนการที่เลือกใช้งานคือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัม 
[1] โดยมีสกรัมทีม โปรดักต์โอนเนอร์คือผู้อ านวนการสถาบันการเงินของชุมชน และสกรัมมาสเตอร์ ใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด 4 สปรินต์ในแต่ละสปรินต์ใช้ระยะเวลา 14 วัน 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมส าหรับจัดเก็บข้อมูลงาน
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมส่วนใหญ่ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภัทรกร  ศรีมณี [2] ได้ศึกษาหาความเหมาะสมของการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับร้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิง ซึ่งการพัฒนารูปแบบนี้เหมาะส าหรับ
ลักษณะงานมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการบ่อย โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างผู้ใช้ และ
โปรแกรมเมอร์เพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยการพัฒนาโปรแกรม 
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แบบเอกซ์ตรีมจะมีลักษณะการท างานเป็นวงรอบประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือการวางแผน การออกแบบ 
การเขียนโปรแกรม และการทดสอบ ซึ่งการค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้จะด าเนินงานตาม 11 กิจกรรมหลักของการ
พัฒนาโปรแกรมแบบเอกซ์ตรีมเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การค้นคว้าแบบ
อิสระในครั้งนี้จึงได้มีการน ามาตรฐาน ISO 12207 มาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 วราพร  จิระพันธุ์ทอง [3] ซอฟต์แวร์โปรดักต์ไลน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนทัศน์ส าคัญทางด้าน
วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการน าเสนอระเบียบแบบแผนและวิธีการจ านวนมากส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีพ้ืนฐานการพัฒนาแบบโปรดักต์ไลน์อย่างไรก็ตามการพัฒแบบโปรดักต์ไลน์
ยังคงมีความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติจึงกลายเป็นค าถามว่าวิธีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์นี้นก่อให้เกิด
ผลประโยชน์และยืดหยุ่นมากกว่าการพัฒนาที่ใช้แม่แบบการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมอย่างแม่แบบน้ าตก
หรือไม่ งานวิจัยช้ินนี้พิจารณาแง่มุมเชิงปริมาณและคุณภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้โดยเปรียบเทียบระหว่าง
การพัฒนาโดยประยุกต์ใช้โปรดักต์ไลน์และแบบน้ าตก งานวิจัยนี้น าเสนอการท าโครงการเชิงศึกษาผ่านกระบวนการ
แบบโปรดักตไลน์และแบบน้ าตก มีการส ารวจและสัมภาษณ์เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์มีการวัดเวลาที่ใช้ไปและวัดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
ซอฟต์แวร์นอกจากนี้งานวิจัยช้ินนี้ได้อธิบายประสบการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นของวิศวกรรมความต้องการและการ
จัดการความต้องการระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรดักต์ไลน์และแบบเดี่ยว 
 มาณวิกา  กิตติพร [4] ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพของ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบยูนิฟายด์
และแบบเอกซ์ตรีมโปรแกรมมิ่ง โดยใช้กรณีศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองโดยมุ่งเน้นให้เป็น
ทางเลือกที่ใช้แก้ปัญหาการเลือกใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แต่ละองค์กรหรือผู้ประกอบการเลือกใช้ในกา ร
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ลดเวลาในการออกแบบทางเทคนิค เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
 มัสยา ลืนภูเขียว [5] ได้น าเสนอเรื่องระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนระบบการท างานของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
มีความถูกต้องแม่นย าและเกิดความรวดเร็วในการให้บริการแก่สมาชิก โดยการพัฒนาระบบนั้น ได้ มีการศึกษา
เกี่ยวกับการน าเอาเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ัน เพื่อท าการจัดเก็บข้อมูล และน าเอาเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลมา
บริหารจัดการข้อมูล น ามาพัฒนาระบบ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอน  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยน ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์เข้ามาเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.1 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลสรา้งโพรดกัต์แบ็กล็อก ประเมินเวลา จัดล าดับความส าคัญของรายการในโพร
ดักต์แบ็กล็อก ก าหนดการเข้ารอบการพัฒนาสปรินต์และก าหนดสกรัมทีม 
 1.2 รอบสปรินต์สกรัมทีมประชุม วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบโปรแกรม 
 1.3 ทดสอบและส่งมอบระบบ 
 1.4 ประเมินระบบ  
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2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 ระบบระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม 
 2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการที่มีต่อระบบ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชน บ้านคลองอุดม 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 10 คน 
  
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน [6] ดังน้ี 

  4.51-5.00   หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50   หมายถึง  ระดับมาก 
  2.51-3.50   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  1.51-2.50   หมายถึง  ระดับน้อย 

  1.00-1.50   หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษา ความเป็นไปได้จากข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และ 
 
 
ออกแบบระบบโดยจัดท าแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ซึ่งท าให้ทราบถึงกระบวนการไหล
ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
 
1. ผลการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมส าหรับจัดเก็บข้อมูลงาน
 ผู้วิจัยด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบแสดงในภาพที่ 1-2 
   

    
ภาพที ่1 แสดงหน้าจอเมนูหลักและหน้ากรอกข้อมูล 
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ภาพที ่2 แสดงหน้าจอใบเสร็จรับเงินและหน้าจอรายงาน 

  

 จากภาพที่ 1-2 ระบบประกอบด้วยส่วนงานสมาชิก ส่วนงานช าระเงิน งานรายงาน งานจ่ายช าระ และ
อื่นๆที่ครอบคลุม งานบริหารฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้วิจัยน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมาย ทดสอบประสิทธิภาพ แสดงใน
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพระบบของผู้ใช้ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมส่วนใหญ่ 
 

ประสิทธิภาพของระบบ   SD. ระดับความคิดเห็น 
1.การเข้าใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  4.10 0.30 มาก 
2.ครอบคลุมทุกเนื้อหา 3.80 0.60 มาก 
3.การใช้งานโปรแกรม แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.30 0.46 มาก 
4.การใช้งานได้อย่างเป็นขั้นตอนล าดับ 3.70 0.46 มาก 
5.การใช้งานระบบสัมพันธ์กับเนื้อหา 3.80 0.40 มาก 

โดยรวม 3.94 0.51 มาก 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมส่วน
ใหญ่ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94, SD.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, SD.=0.46) 
การเข้าใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก ( =4.10, SD.=0.30) และครอบคลุมทุกเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (
=3.80, SD.=0.60) 
 
2. ผลการศึกษาศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมส่วน
ใหญ่ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมส่วนใหญ่ 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ   SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการออกแบบ 4.22 0.42 มาก 
2. ด้านการใช้งาน 3.94 0.51 มาก 
3. ด้านคู่มือการใช้งาน 3.15 0.36 ปานกลาง 

โดยรวม 3.77 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลอง
อุดม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, SD.=0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ด้านการออกแบบ   ( = 4.22, SD.=0.42) ด้านการใช้งาน 
( = 3.94, SD.=0.51) และ ด้านคู่มือการใช้งาน ( = 3.15, SD.=0.36) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการพัฒนาระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนบ้านคลองอุดม ด้วยการน ากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบเอไจล์เข้ามาเป็นวิธีการพัฒนาระบบ ท าให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างาน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการเข้าใช้งานระบบ สามารถเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการท างานของระบบได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับข้อดีของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ 
สามารถลดข้อจ ากัดของวิธีการพัฒนาระบบแบบน้ าตกได้เป็นอย่างดี  แล ะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาระบบในครั้งนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานของระบบเพิ่มเติมในอนาคต ดังต่อไปนี้ 
   1. ในการที่จะให้โปรแกรมระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการและการใช้บริการควรจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท าการบันทึกงานเข้าสู่ระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ลด
ระยะเวลาในการให้บริการ  
  2. ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดมควรจะมีการปรับปรุงสมุดคู่มือของ
สมาชิกได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายช าระเบี้ยและจะเพิ่มความสะดวกต่อการให้บริการและการรับบริการด้วย 
  3.  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใ ช้มากที่ สุดควรเลือกใ ช้
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ เพราะสามารถลดข้อจ ากัดของวิธีการพัฒนาระบบแบบน้ าตกได้เป็นอย่างดี 
  4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้านคู่มือการใช้งานอยู่ในระดับดี ปานกลาง จึงควรมีการปรับปรุ งคู่มือ
การใช้งานให้ง่ายและครอบคลุม 
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