
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศการใหบริการของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชาฟ
เนอร อีเอ็มซี จํากัด  ไดดําเนนิการพัฒนาระบบงานเสร็จส้ินและไดดําเนินการใหผูใชงานไดทดลอง
ใชมาระยะเวลาหน่ึง  จากน้ันไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจตอการใชงานของระบบ  โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 25 คน ซ่ึงมีผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะดังนี ้
 
5.1 การประเมินผลการใชงานระบบ 

ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใช  โดย
ผลการตอบแบบสอบถามจากกลุมผูใชงาน  จํานวน  25   คน โดยแบงเปน ผูบริหาร 4 คน ผูใช
ท่ัวไป 19 คน และผูดูแลระบบ 2 คน ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับดังตอไปนี้ 

-  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด มีคาเปน  5 
-  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก มีคาเปน  4 
-  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง มีคาเปน  3 
-  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย มีคาเปน  2 
-  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด มีคาเปน  1 

 
 จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 25 คน จะได
จํานวนของผูท่ีตอบในแตละขอคําถาม ดังแสดงในตาราง 5.1  
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ตาราง  5.1 แสดงจํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 9 15 1 0 0 
2. ความงายในการใชงาน 14 10 1 0 0 
3. ความสะดวกในการใชงาน 9 14 2 0 0 
4. ความสวยงามของการออกแบบ 9 14 2 0 0 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 10 14 1 0 0 
6. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 5 16 4 0 0 
7. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 4 18 3 0 0 
8. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 11 14 0 0 0 
9. สามารถประสานงานระหวางผูขอรับบริการและเจาหนาท่ี
ของศูนยได 

4 17 4 0 0 

10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและสะดวกตอการ
ใชงาน 

5 20 0 0 0 

 

 
นําขอมูลการตอบคําถามท่ีได มาทําการคํานวณหาคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการใช

งานระบบ  โดยใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจดังตาราง 5.2 
 

ตาราง  5.2 แสดงเกณฑการกาํหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 

คาเฉล่ียของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอย 
1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน  25   ชุด โดยทําการอานคาและจดัทําผล
การวิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 

ตาราง 5.3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 4.32 มาก 
2. ความงายในการใชงาน 4.52 มากท่ีสุด 
3. ความสะดวกในการใชงาน 4.28 มาก 
4. ความสวยงามของการออกแบบ 4.28 มาก 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.36 มาก 
6. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 4.04 มาก 
7. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 4.04 มาก 
8. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 4.44 มาก 
9. สามารถประสานงานระหวางผูขอรับบริการและเจาหนาท่ี
ของศูนยได 4.00 

มาก 

10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและสะดวกตอการ
ใชงาน 4.20 

มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.25 มาก 
 

 
5.2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล   สําหรับระบบสารสนเทศการใหบริการ  ของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 
พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการใชงานระบบมีคา  4.25  ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง  3.50 – 4.49  
ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก  และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  คือ  ระบบมีความงายในการใชงาน  รองลงมาคือ  ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติ
อยูเปนประจําและการคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวกตามลําดับ 
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5.3 สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระเร่ืองระบบสารสนเทศการใหบริการ  ของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
การใหบริการแกบุคลากรภายในบริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด  

ผูเขียนไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบน้ีโดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูล  ศึกษาข้ันตอนการ
ทํางานของระบบงานเดิมโดยการสังเกต  สัมภาษณ  สอบถาม ฯลฯ  เพื่อดําเนินการวิเคราะหความ
ตองการของระบบงานใหม  และไดศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด รวมถึง
ศึกษาการใชฐานขอมูลมาแอสคิวแอล  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาพีเอชพี  จากนั้นจึงไดทําการ
ออกแบบระบบและพัฒนาระบบข้ึน โดยระบบนี้ครอบคลุมการทํางานต้ังแต การจัดเก็บขอมูล
อุปกรณ  การขอรับบริการแจงซอม  แสดงสถานะการดําเนินการของการขอรับบริการ  และแสดง
รายงานตามลักษณะการใชงานของผูใช  ซ่ึงระบบแบงออกเปน  3  กลุม และแตละกลุมมีขอบเขต
การใชงานระบบดังนี้ 

1) ผูดูและระบบสามารถควบคุมการทํางานของระบบการจัดเก็บขอมูลอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขอมูลการซอม ระบบผูใชงาน และดูรายงานสารสนเทศ 

2) ผูบริหาร  สามารถดูขอมูลอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลการซอม ขอมูล
ผูใชงาน และดูรายงานสารสนเทศได 

3) ผูใชท่ัวไป  สามารถตรวจสอบสถานะของการขอรับบริการที่รองขอ   
ผลการใชงานระบบพบวาระบบท่ีไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานใน

ระบบงานเดิม  รวมถึงสรางความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการใหแกบุคลากรภายในบริษัท 
ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด   และเพิ่มความถูกตองแมนยําของขอมูล  สงผลใหการทํางานโดยรวมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
5.4 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 

หลังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศการใหบริการ  ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท 
ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด  และไดมีการทดลองใชงานมาระยะหนึ่งพบวามีปญหาและขอจํากัดของ
ระบบหลายประการ  ดังนี้ 

1) ตัวแปรท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลรหัสของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอินทิเจอร 
(Int) ทําใหมีการจองพื้นท่ีในหนวยความจํามากเกินไป  
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5.5 ขอเสนอแนะ 

ผูเขียนมีขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศการใหบริการของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด  คือ 

1) ควรพัฒนาในสวนของการใหบริการอ่ืนๆ ของเพิ่มเติม เชน ความรูพื้นฐานท่ัวไป ปญหา
ท่ีเกิดข้ึนบอย วิธีแกปญหา 

2) ควรปรับเปล่ียนตัวแปรท่ีใชในการจดัเก็บขอมูลรหัสของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเปล่ียนชาร (Char) เพื่อลดการจองหนวยความจํา 

 


