
บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

การคนควาแบบอิสระเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานเทรเชอรประดับ
ยนต จังหวัดนาน ผูศึกษาไดทําการพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ดานสินคาคงคลัง และดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อแกปญหาของระบบงานเดิม ซ่ึงเปนการจด
บันทึกลงกระดาษ การสั่งงานโดยคําพูด และการจัดการเอกสารที่ยังไมเปนระบบ ใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น การคนหาและจัดการขอมูลตางๆทําไดรวดเร็วและงายขึ้น ไดสารสนเทศ
ที่ตรงตามความตองการ และสามารถพัฒนาระบบตอไปได 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานเทรเชอรประดับยนตนี้ ผูศึกษาไดนําทฤษฎี
การบริหารจัดการองคกร และทฤษฎีในการวิเคราะหและออกแบบระบบมาใช 

การบริหารจัดการองคกรใหดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวยการปฏิบัติ
หนาที่หลายๆ ดานรวมกัน และมีการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ซ่ึงผู
ศึกษาไดทําการวิเคราะหหนาที่ขององคกร แลวนํามาจัดกลุมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ เร่ิมตั้งแตวิเคราะหความเปนไปได และความตองการของ
ระบบ โดยศึกษาจากระบบงานเดิม สอบถามจากผูปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวของ แลวจึงทําการ
ออกแบบผังการไหลของขอมูล เพื่ออธิบายการทํางานของกระบวนการและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ระบบ และทําการออกแบบฐานขอมูล รวมทั้งจอภาพและรายงาน โดยการออกแบบระบบงานใหม 
ประกอบดวยระบบยอย การบันทึกและจัดการขอมูลพื้นฐานที่ตองใชภายในระบบ ระบบการสั่งซื้อ
สินคา ระบบจัดการคลังสินคา ระบบขายสินคา ระบบการวางบิล และระบบการออกรายงาน 
จากนั้นจึงทําการพัฒนาระบบตอไป 

การพัฒนาระบบ โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลสตูดิโอ ดอทเน็ต 2005 ไดแก เอเอส
พีดอทเน็ตและวีบีดอทเน็ต และจัดการฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวแอล
เซิรฟเวอร 2005 เพื่อใหสามารถรองรับการทํางานบนระบบเครือขาย  และระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เมื่อพัฒนาระบบเรียบรอยแลว ไดทําการทดสอบโดยผูใชงานที่เกี่ยวของ 

ผลการศึกษาพบวาผูใชทั้ง 3 กลุมไดแก กลุมผูดูแลระบบ กลุมผูบริหาร และกลุมพนักงาน 
มีระดับความพึงพอใจในการจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ และความถูกตองจาก
การประมวลผลของโปรแกรม อยูในระดับดี ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงและนําไปพัฒนาระบบอื่น
ตอไปได 
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5.2 ผลการประเมิน 
การประเมินระบบ ใชแบบสอบถามเปนตัววัดผล ซ่ึงใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือกลุมผูดูแล

ระบบ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 2 คน และ พนักงาน 2 คน สรุปไดดังนี้ 
 

5.2.1  กลุมผูดูแลระบบ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ยในกลุมผูดแูลระบบ 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมดานตางๆ คาเฉล่ีย 
1. ความสะดวกและเขาใจงายในการใชงาน 4.00 
2. การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ 4.00 
3. ความสะดวกในการคนหาและเรียกดูขอมูล 3.00 
4. ความสะดวกในการแกไขปรับปรุงขอมูล 3.00 
5. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม 4.00 

คาเฉลี่ย 3.60 
 
 เกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใชงาน 

ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด มีคาเปน  4.50 – 5.00 
 ระดับความพึงพอใจ  มาก มีคาเปน  3.50 – 4.49 
 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง มีคาเปน  2.50 – 3.49 
 ระดับความพึงพอใจ  นอย มีคาเปน  1.50 – 2.49 
 ระดับความพึงพอใจ  นอยที่สุด มีคาเปน  1.00 – 1.49 
 
 ในสวนของกลุมผูดูแลระบบ ผลการประเมินสรุปไดวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
ที่ 3.60 มีความพึงพอใจในระบบ มาก 
 จากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของกลุมผูดูแลระบบนี้ พบวาดานความสะดวกใน
การคนหาเรียกดูขอมูล และความสะดวกในการแกไขปรับปรุงขอมูลยังมีนอย จึงควรมีการปรับปรุง
ในสวนนี้ตอไป 
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5.2.2  กลุมผูบริหาร สามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.2 
 

ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ยในกลุมผูบริหาร 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมดานตางๆ คาเฉล่ีย 
1. ความสะดวกและเขาใจงายในการใชงาน 4.50 
2. การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ 4.50 
3. ความสะดวกในการคนหาและเรียกดูขอมูล 3.00 
4. ความสะดวกในการแกไขปรับปรุงขอมูล 3.50 
5. ความสมบูรณของรายงาน 4.50 
6. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม 4.50 
7. การเพิ่มประสทิธิภาพจากการใชงานระบบเดิม 5.00 

คาเฉลี่ย 4.21 
 
 เกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใชงาน 

ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด มีคาเปน  4.50 – 5.00 
 ระดับความพึงพอใจ  มาก มีคาเปน  3.50 – 4.49 
 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง มีคาเปน  2.50 – 3.49 
 ระดับความพึงพอใจ  นอย มีคาเปน  1.50 – 2.49 
 ระดับความพึงพอใจ  นอยที่สุด มีคาเปน  1.00 – 1.49 
 
 ในสวนของกลุมผูบริหาร ผลการประเมินสรุปไดวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับที่ 
4.21 มีความพึงพอใจในระบบ มาก 
 จากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของกลุมผูบริหารนี้ พบวาดานความสะดวกในการ
คนหาและเรียกดูขอมูลยังมีนอย จึงควรมีการปรับปรุงในสวนนี้ตอไป 
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5.2.3  กลุมพนักงาน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.3 
 

ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงการวิเคราะหคาเฉลี่ยในกลุมพนกังาน 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมดานตางๆ คาเฉล่ีย 
1. ความสะดวกและเขาใจงายในการใชงาน 3.00 
2. การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ 4.00 
3. ความสะดวกในการคนหาและเรียกดูขอมูล 3.50 
4. ความสะดวกในการแกไขปรับปรุงขอมูล 4.00 
5. ความสมบูรณของรายงาน 4.50 
6. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม 5.00 
7. การเพิ่มประสทิธิภาพจากการใชงานระบบเดิม 3.50 

คาเฉลี่ย 3.93 
 
 เกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใชงาน 

ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด มีคาเปน  4.50 – 5.00 
 ระดับความพึงพอใจ  มาก มีคาเปน  3.50 – 4.49 
 ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง มีคาเปน  2.50 – 3.49 
 ระดับความพึงพอใจ  นอย มีคาเปน  1.50 – 2.49 
 ระดับความพึงพอใจ  นอยที่สุด มีคาเปน  1.00 – 1.49 
 
 ในสวนของกลุมพนักงาน ผลการประเมินสรุปไดวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับที่  
3.93 มีความพึงพอใจในระบบ มาก 
 จากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของกลุมพนักงานนี้ พบวาดานความเขาใจในการใช
งาน และความสะดวกในการคนหาขอมูลยังมีนอย จึงควรมีการปรับปรุงในสวนนี้ โดยการอบรม
ผูใชงาน ทําความเขาใจและความคุนเคยกับระบบ ตอไป 

 ผลการศึกษาพบวาผูใชทั้ง 3 กลุมไดแก กลุมผูดูแลระบบ กลุมผูบริหาร และกลุมพนักงาน 
มีระดับความพึงพอใจในการจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ และความถูกตองจาก
การประมวลผลของโปรแกรม อยูในระดับมาก 
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5.3 ปญหาและอุปสรรค 
1) ขอมูลสินคาในรานมีปริมาณมาก ตองใชเวลานานในการรวบรวม 
2) ผูบริหารของรานมีภาระงานในแตละวันมากมาย การสํารวจความตองการทําไดลําบาก 

 
5.4 ขอจํากัดของระบบ 

1) ไมสามารถใชรวมกับระบบบารโคดได 
2) เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลระบบ ควรใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ

คอนขางสูงในการทํางาน 
 

5.5 ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีการสํารองขอมูลอยางนอยอาทิตยละ 1 คร้ัง 
2) ควรมีการพัฒนาระบบใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มสาขายอยของรานในอนาคต 

 


