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บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิส  2) หาคุณภาพของระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญส าหรับประเมินคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จ านวน 3 คน ได้มาด้วยวิธีการแบบเจาะจง โดยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและแบบประเมินคุณภาพระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณอ์อมทรัพย์ครมูหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอรว์ิส ประกอบด้วย 
7 ส่วนได้แก่ ระบบ Login / Logout  ระบบสมาชิก ระบบยื่นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม ระบบอนุมัติ ระบบ
ตรวจสอบเอกสาร ระบบแจ้งผลการอนุมัติผ่าน E-mail และระบบรายงาน 2) ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 

This study aims to 1) development loan fund Teachers using web services 2) the quality of the 
loan fund Teachers using web services technology. The target group is specialized tools for quality 
assessment. Namely the Faculty of Information Technology Shares of people have come up with three 
specific ways. By completing a master's degree or higher. Computer and Information Technology or related 
field. Study tools include: Teachers Cooperative Savings and loan system using Web services technology 
and a quality assessment system approved loan cooperatives Teachers using web services technology. The 
statistics used for data analysis, mean and standard deviation. 
  Results of the research as 1) The loan cooperatives Teachers using web services technology consists 
of seven sections: System Login / Logout Member Login extended loan cooperatives Teachers approved 

mailto:panurag@hotmail.com


 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

2 |  Vol 2 No.2 July –December 2016 

monitoring system documentation. Resolution of the system via E-mail, and report 2) The quality of the 
experts. Overall, all of the highest level  
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บทน า 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก เห็นได้จากทุกวันนี้หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน มีระบบงานต่างๆเข้ามา
สนับสนุนให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับ การเงิน โทรคมนาคม หรือธุรกิจต่างๆ จึงท าให้มีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ส าคัญเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ คือ เทคโนโลยี 
เว็บเซอร์วิส เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่าย โดยที่ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือ่งคอมพิวเตอร์ คือ ภาษา XML เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองการท างาน
ทางธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สราวุธ อ้อยศรีสกุล, 2544 : 36) 

 ในการที่พนักงานท าการตัดสินใจอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดต่อองค์กร ท าให้องค์กรเกิดความเสียหายอย่างมาก 
เพราะอาจเกิดจากความเร่งรีบในการตัดสินสินใจ เมื่อไม่ได้ตรวจให้ละเอียดท าให้เอกสารของผู้ที่มายื่นกู้เกิดการตกหล่นไป 
และการติดตามเอกสารที่มีความส าคัญและมีความยุ่งยากมาก เมื่อมีการส่งเอกสารส าคัญ  ท าให้ความล่าช้าเกิดขึ้นและการ
ติดตามเอกสารของผู้ที่ท าการยื่นเข้ามา เอกสารของตัวเองครบหรือไม่ครบอย่างไร ก็จะต้องเดินทางมาตรวจสอบเอกสารของ
ตัวเองดู ท าให้เสียเวลา รวมทั้งเสียทรัพยากร อีกมากมาย จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบอนุมัติ
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา ช่วยลด
ปัญหาของความล้าช้าด้านเวลา ลดปัญหาในการติดตามผลการอนุมัติ ลดปัญหาการสิ้นเปลืองของกระดาษที่ใช้ในการกรอก
แบบฟอร์ม ท าให้กระบวนการท างานมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครมูหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
 1.2 เพื่อหาคุณภาพของระบบอนมุัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครมูหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอรว์ิส 
  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 ก าเนิดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์หาทุนในประเทศไทยมีความเป็นมาจากการแนะน าของนายเบอร์นาร์ด 
ฮันเตอร์ (Bernard Hunter) สัญชาติอังกฤษ หัวหน้าธนาคารแห่ง มัดคราส ซึ่งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้เชิญเข้ามาใน
ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2547 ให้ท าการส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ที่จะแปลงบริษัทแบงค์สยามกัมมาจล จากธนาคารซื้ อ
ขายเงินตรา (Exchange Bank) เป็นธนาคารกู้ยืมแห่งชาติ (National Long Bank) เพื่อดาเนินการให้กู้ยืมเงินเพื่อการผลิตแก่
ราษฎร นายฮันเตอร์ได้แนะนาว่า “ให้ประชาชนรวมกันเป็นสมาคม ด าเนินการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ช่ือว่า สหกรณ์ 
เป็นหลักประกันที่มั่นคงสมควรแก่ธนาคารชนิดนี้เป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้เงินกู้แก่ประชาชนโดยผ่านสหกรณ์” ค าแนะนาของ
นายฮันเตอร์ ทาให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติบังเกิดความคิดที่จะนาวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อแก้ไขภาวะ
หนี้สินและความยากจนของราษฎรชาวนาสมัยนั้นกระทรวงพระคลังฯ จึงได้มอบหมายให้ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
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กรณ์ทรงเป็นประธานคณะในการเลือกสรรเอาวิธีการสหกรณ์ในประเทศมาปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสม (พวงผกา วรรธณะ
ปกรณ์, 2536 : 23)  
 การจัดตั้งสหกรณ์หาทุนในระยะแรกซึ่งถือว่าเป็นระยะทดลองได้อาศัยพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 
(กฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกของไทย) ส่วนเงินทุนดาเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกู้จากบริษัทแบงค์สยามกัมมาจล 
ต่อมาประมาณ 12 ปี เมื่อทางราชการเห็นว่าสหกรณ์หาทุนที่ได้จากการจัดตั้งขึ้นสามารถนาเดินงานได้ผลดีและมั่นคงแล้ว
รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ออกมาใข้แทนพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 ตั้งแต่วันท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2471 เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทอ่ืน กรมสหกรณ์ (เดิม) ในสังกัดกระทรวงเกษตรได้ส่งเสริมให้
ข้าราชการของกรมและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้ง “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัดสินใช้” ขึ้นเป็น
สหกรณ์แรกของสหกรณ์ประเภท “สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสาหรับคนท่ีมีเงินเดือน” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 28 
กันยายน พ.ศ. 2492 ทั้งนี้โดยการริเริ่มและการวางรูปแบบโครงสร้างองค์การและการดาเนินงานโดย นายจาเนียร สาระนาค 
ซึ่งขณะนั้นเป็นข้าราชการ ช้ันเอกและช่วยปฏิบัติงานในผ่ายจัดการของธนาคารเพื่อการสหกรณด์้วย (พวงผกา วรรธณะปกรณ์, 
2536 : 23) 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือที่นิยมเรียกว่า IT เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติเข้าสู่ยุคสารสนเทศ 
(Information Age) ที่การด าเนินธุรกิจมีความเร็วและซับซ้อน ตลอดจนมีการแข่งขันที่รุนแรงและหลากหลายรูปแบบ การ
ตัดสินใจทางธุรกิจต้องรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งอาศัยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ หลายครั้งการแพ้ – ชนะในการแข่งขันขององค์การ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการใช้งานข้อมูล (ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกียรติโกมล : 2545) 
     

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 ผู้ศึกษาได้พัฒนาอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ตามขั้นตอน วงจรการ
พัฒนาระบบ (System development life cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน (Stair. 1996 : 411-412) 
 1.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบ (Systems Planning) ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบ แนวโน้มในการพัฒนาองค์กร โดยศึกษาความต้องการและลักษณะของรายงานที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในระบบงาน วิธีการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลที่ใช้ รูปแบบท่ีใช้ในการน าเสนอ ตลอดจนสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
 1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1.1 มาวิเคราะห์ ระบบงานใหม่ 
โดยใช้หลักการและทฤษฎี UML (Unified Modeling Language) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่  
เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของระบบงานใหม่  โดยในการวิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็น 4  ส่วน คือ Use Case Diagram, 
Activity Diagram, Sequence Diagram และ Class Diagram 
 1.3 การออกแบบ (System Design) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ ในขั้นตอนที่ 1.2 มาท าการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุกระบบน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอค าช้ีแนะ  
 1.4 การพัฒนาระบบ (Systems Implementation) น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.3 มาท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนดิ 
MySQL จากนั้นท าการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน UI ด้วยโปรแกรมภาษา Java จนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นท าการตรวจสอบ
การท างานเบื้องต้นด้วยตัวเอง จากนั้นปรับปรุงและเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของระบบงานที่
พัฒนาขึ้น  
 1.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) จัดท าคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย 
ขั้นตอนการติดตั้ง การใช้งานระบบท้ังส่วนผู้ดูแลระบบและส่วนผู้ใช้งาน  



 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

4 |  Vol 2 No.2 July –December 2016 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 ระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครมูหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยเีว็บเซอร์วิส 
 2.2 แบบประเมินคณุภาพระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครมูหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยเีว็บเซอร์วิส 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เช่ียวชาญส าหรับประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นได้แก่  อาจารย์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส จ านวน 3 คน ได้มาด้วยวิธีการเจาะจง โดยส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าการประเมินดังนี้ (บุญชม  
 ศรีสะอาด, 2545 : 50-100)  
  4.51 – 5.00    หมายความว่า   มากที่สุด 
  3.51 – 4.50    หมายความว่า   มาก 
  2.51 – 3.50    หมายความว่า   ปานกลาง 
  1.51 – 2.50    หมายความว่า   น้อย 
  1.00 – 1.50    หมายความว่า   น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาและการทดลองการพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิส มีผลการด าเนินการ  
1. ผลการพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มหาสารคาม แสดงดังรูปที่ 1-2 
   

 
 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอแรกของระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
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รูปที่ 2 แสดงหน้าสมัครสมาชิกของระบบอนุมัติเงินกูส้หกรณ์ออมทรพัย์ครู มหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ 
 
 จากรูปที่ 1-2 ผลการพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสการ
พัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  ในส่วนของระบบงานจะแบ่งตาม
การใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1)ระบบอนุมัติเงินกูสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม 1.1) ระบบ Login / Logout 1.2) 
ระบบสมาชิก 1.3) ระบบยื่นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม 1.4) ระบบอนุมัติ 1.5) ระบบตรวจสอบเอกสาร 1.6) 
ระบบแจ้งผลการอนุมัติผ่าน E-mail 1.7) ระบบรายงาน 2) ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส 2.1) ระบบโอนเงินโดยเว็บเซอร์วิส2.2) 
ระบบธนาคารจ าลอง  
 
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดย
ผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพจากผู้เชี่ยวชาญต่อระบบอนุมตัิเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยี 
              เว็บเซอร์วิส 

รายการ x̅ SD. ระดับความคิดเห็น 
การประเมินความพอใจระบบของผู้ใช้งาน (Functional Test)   
     1.  ความเหมาะสมของระบบในด้านการในส่วน Login / Logout 4.33 0.58 มาก 
    2.  ความสามารถของระบบในด้านการจดัการสมัครสมาชิก  4.67 0.58 มากที่สุด 
    3.  ความสามารถของระบบในด้านการจดัการยื่นกูเ้งินสหกรณ์ออม
ทรัพย์คร ู

4.33 0.58 มาก 

    4.  ความสามารถของระบบในด้านการจดัการตรวจสอบเอกสาร  4.67 0.58 มากที่สุด 
    5.   ความสามารถของระบบในด้านการจดัการอนุมตั ิ   4.67 0.58 มากที่สุด 
    6.  ความสามารถของระบบในด้านการจดัการรายงาน  4.67 0.58 มากที่สุด 



 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

6 |  Vol 2 No.2 July –December 2016 

    7.  ความสามารถของระบบในด้านการจดัการธนาคาร(จ าลอง)  4.33 0.58 มาก 
    8.  ความสามารถของระบบในด้านส่ง email แจ้งผลใหส้มาชิก
ทราบ 

4.00 0.00 มาก 

     9.  ความสามารถของระบบในด้านการโอนเงิน 4.33 0.58 มาก 
รวม 4.44 0.51 มาก 

การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
    1.  มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 4.33 0.58 มาก 
    2.  มีการจัดหมวดหมู่ ให้ง่ายตอ่การสืบค้น 4.67 0.58 มากที่สุด 
    3.  โปรแกรมมีการใช้งานง่าย สะดวกกับผู้ใช้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    4.  การจัดเนื้อหามีความต่อเนือ่ง ใช้งานง่าย 4.00 0.00 มาก 
    5.  มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.35 มากที่สุด 
การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) 
    1.  ความเหมาะสมของการแสดงผลของหน้าจอ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    2.  ความสม่ าเสมอหรือมาตรฐานเดียวกันของการออกแบบหน้าจอ 4.33 0.58 มาก 
    3.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ในการท างานในแต่ละโมดลู 4.67 0.58 มากที่สุด 
    4.  ความเหมาะสมของรูปแบบการรายงานผล 4.67 0.58 มากที่สุด 
    5.  ค าอธิบายการช่วยหาหรือในการใช้งานของระบบสื่อความหมาย
เข้าใจง่าย 

4.00 0.00 มาก 

    6.  ความถูกต้องน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบ  4.00 0.00 มาก 
รวม 4.33 0.38 มาก 

การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) 
    1.  ความเหมาะสมของการก าหนดสิทธ์ิ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    2.  ความเหมาะสมของตัวก าหนดในการตั้งรหสัผา่น 4.33 0.58 มาก 
    3.  ความถูกต้องของสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ระบบ 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.44 0.58 มาก 
คู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 
    1.  คู่มือมีความสวยงาม น่าสนใจ 4.67 0.58 มากที่สุด 
    2.  ตัวอักษรมีขนาดชนิดเหมาะสม อ่านง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
    3.  สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.  ความเหมาะสมของรูปแบบเอกสาร 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.  ภาษาและรูปรูปที่ใช้ในการเชื่อมโยงมีความถูกต้อง 5.00 0.00 มากที่สุด 

          รวม 4.93 0.12 มากที่สุด 
โดยรวม 4.55 0.39 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.55, 
SD. = 0.39) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคู่มือการใช้งานระบบมีผลการประเมินสูงที่สุด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.93, SD. = 0.12) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1 .   การพัฒนาระบบอนุมัติ เ งินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูมหาสารคามโดยใ ช้ เทคโนโลยี เ ว็บ เซอร์ วิส  
 ผลการพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก การพัฒนาผู้ศึกษาได้ท าการสอบถามข้อมูลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามท าให้ได้ระบบงานที่ชัดเจน 
อีกทั้งระบบทุกขั้นตอนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าระบบที่ พัฒนาขึ้นไปให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับค าแนะน า และนอกจากนี้ผู้ศึกษา
ได้ใช้ทฤษฏีและการออกแบบระบบเพื่อให้มีความน่าสนใจและมีความตื่นเต้น ดึงดูดส าหรับผู้ใช้ อีกทั้งยังใช้กระบวนการพัฒนา 
ยังมีผู้ช านาญทางด้านโปรแกรมด้านการพัฒนาระบบคอยให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
การพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ส าเร็จสมบูรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุภาวณี ฉิมพลี (2557) ที่ท างานวิจัยเรื่อง การพฒันาระบบการโอนเงินข้ามธนาคารด้วยเทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิส ที่ศึกษาระบบงานจากสถานที่จริง และมีการประเมินระบบงานโดยผู้เช่ียวชาญ ท าให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์มี
คุณภาพ 
 2.  การประเมินคุณภาพระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส     ผลการ
ประเมินคุณภาพระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ศึกษาได้น า SDLC  5 ขั้น มาใช้ในขั้นตอน
การพัฒนา คือวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา ตามจุดประสงค์จากนั้นน าไปพัฒนา เมื่อเสร็จสมบูรณ์และน าระบบอนุมัติเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องท าการ
ปรับปรุง แล้วน าระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 
คน ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากนั้นท าการปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์ 
และน าระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ไปทดลองกับ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีคุณสมบัติ คือ ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ 
ศิริพร ค าเขื่อนแก้ว (2557) ที่ท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจ่ายค่าน้ าประปา ผ่านบัญชีเงินฝาก ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ 
โดยใช้กระบวนการในการพัฒนาโดยใช้ SDLC จ านวน 5 ขั้นตอน ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าไปใช้งาน ควรมีการศึกษาคู่มือให้เข้าใจ และควรมรีะบบเครือข่ายทีม่ีความเร็วในการ
สื่อสารและคอมพิวเตอรค์วรจะมีความเร็วไม่ต่ ากว่า 2 GHZ  
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1  การศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มขอบข่ายงานของกลุ่มผู้ใช้เกี่ยวกับระบบการ เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มหาสารคาม เพื่อให้มคีวามถูกต้องและทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 
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  2.2 ควรพัฒนาเพิ่มเกี่ยวกับระบบการคืนเงิน ส าหรับกรณีที่ต้องการช าระเงินทางสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
มหาสารคาม เพื่อใหร้ะบบอนุมตัิเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มหาสารคาม มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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