
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

ผูพัฒนาไดติดต้ังระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม  ลงบนเคร่ืองเซิรฟเวอรของตนเองเพื่อใหเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตจํานวน 8 คนได
ทําการทดลองใชงาน  และไดเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผลการใชโปรแกรม  ซ่ึงเปนในชวง
ระหวางวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2549   ถึงวันท่ี  25 ธันวาคม 2550 โดยแบงการประเมินออกเปนสอง
สวน คือ สวนท่ี 1 การประเมินผลทางดานประสิทธิผลท่ีเกิดจากการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝาย
ผลิตท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางานและสวนของระยะเวลาท่ีตองใชในการฝกอบรม  และ
สวนท่ี 2 การประเมินผลดานความพึงพอใจของผูใชงาน  ท่ีเกี่ยวของกับการใชงานโปรแกรม 
รวมถึงดานความสวยงามและความสะดวกในการใชงาน ดังตอไปนี้ 

 
5.1 การประเมินผลการใชทางดานประสิทธิผลท่ีเกิดจากการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิต 

5.1.1  ประสิทธิผลท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางาน 
ในการประเมินผลที่เกิดจากการใชระบบนั้น  ผูศึกษาไดทําการติดตามผลเปนระยะเวลา 

1 ป  โดยเลือกกลุมตัวอยางคือ พนักงานของสายการผลิต High Voltage Power Supply (HVPWS)  
อันประกอบไปดวยพนักงานประมาณ 230 คนประกอบไปดวยพนักงานท้ัง 2 กะ  เจาหนาท่ีควบคุม
การผลิต 6 คน  เจาหนาท่ีธุรการ 2 คน  HVPWS ประกอบดวยสายการผลิต 8 สายการผลิต  ซ่ึงผู
ศึกษาไดทําการสรุปขอมูลจํานวนการปรับยายพนักงานในแตละเดือน  และวิเคราะหขอมูลแนวโนม
ของประสิทธิภาพการทํางาน  ไดผลดังแสดงในตาราง 5.1 
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ตาราง 5.1  แสดงจํานวนพนักงานท่ีปรับยายและมีประสบการณ  และภาพรวมประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานฝายผลิตในแตละเดือน 
 

 
 

โดยสามารถแสดงแนวโนมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานฝายผลิต
ในรูปของกราฟ ไดผลดังนี้ 

 

 
 
รูป 5.1  รูปกราฟแสดงประสิทธิภาพการทํางานของพนกังานฝายผลิตหลังจากมีการใชระบบการ

จัดการทรัพยากรบุคคลในการปรับยายพนกังาน 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานรายเดือนของพนักงานฝายผลิต  สามารถสรุป
ไดวาภาพรวมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเพิ่มข้ึนจาก  70%  เปน 79% คิดเปน 9%  ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับยายพนักงานท่ีมีประสบการณแลวในแตละเดือน  หมายถึงใน
เดือนท่ีตองใหมีการปรับยายพนักงานเกิดขึ้น   และมีพนักงานท่ีมีทักษะตรงกับท่ีตองการ  
ประสิทธิภาพในเดือนดังกลาวจะไมมีผลกระทบมากนัก  แตหากมีจําเปนตองมีการปรับยายโดยท่ี
พนักงานสวนใหญไมมีทักษะตรงกับท่ีตองการมากอน  ก็จะสงผลใหประสิทธิภาพในเดือนดังกลาว
มีโอกาสที่จะลดลงจากเดือนกอนหนา 

 
5.1.2  ประสิทธิผลท่ีเกี่ยวของกับระยะเวลาท่ีตองใชในการฝกอบรม 

การประเมินประสิทธิผลท่ีเกิดจากการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิต สามารถ
แสดงผลท่ีเกิดจากการลดเวลาสูญเสียจากข้ันตอนการฝกอบรมในรูปของกราฟ ไดผลดังรูป 5.2 

 

 
 

รูป 5.2  รูปกราฟแสดงจํานวนวันท่ีตองใชในการฝกอบรมพนักงานฝายผลิตเม่ือมีการปรับยาย  
เปรียบเทียบกอนและหลังจากมีการใชระบบ 

 
ผลการประเมินเวลาสูญเสียจากข้ันตอนการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะและวิธีการทํางาน

ของพนักงานฝายผลิตท่ีตองจัดใหมีทุกคร้ังหลังจากมีการปรับยาย  สามารถสรุปไดวาสามารถลดลง
ได 49% (ใชการเทียบคาในการคํานวณหาเวลาท่ีตองใชในการฝกอบรมกอนใชระบบ)  จากเดิมคือ
พนักงานทุกคนท่ีถูกปรับยายจําเปนตองเขาสูการฝกอบรม  3 วันตอการปรับยาย 1 คร้ัง  (3 วันเปน
คาประมาณการเพ่ือใหใกลเคียงกับภาคปฏิบัติจริง  ในกรณีท่ีผูสอนทําการประเมินหลังจาก



 77 

ฝกอบรมแลวพบวาพนักงานยังไมสามารถปฏิบัติงานได  จําเปนตองใหการฝกอบรมเพิ่มซ่ึงกรณีดัง
กลาวคือใชเวลาฝกอบรมมากกวา 3 วัน)  หลังจากท่ีใชระบบ  ผูฝกสอนไดจัดใหมีการทดสอบ
ความสามารถในการทํางานของพนักงานท่ีมีประสบการณแลว  หากยืนยันไดวามีความสามารถ
ทํางานนั้นได  ก็จะใหเขาสูกระบวนการฝกอบรมภาคทฤษฏีเปนเวลา 1 วันเทานั้น (1 วันเปน
คาประมาณ  ซ่ึงอาจแตกตางกันเล็กนอยข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ)  แตหากเปนพนักงานท่ียังไม
มีประสบการณ  จะใหเขาสูระบบการฝกอบรมในรูปแบบเดิม  คือ 3 วัน 
 
 
5.2  การประเมินผลดานความพึงพอใจของผูใชงาน 

5.2.1  การประเมินผลการใชงานโปรแกรม 
ประคอง กรรณสูต (2535, หนา 113) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินความพึงพอใจใน

การใชงาน ดังตอไปนี้ 
ระดับความพึงพอใจ ดีมาก  มีคาเปน  4.50 – 5.00 
ระดับความพึงพอใจ ดี   มีคาเปน  3.50 – 4.49 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  มีคาเปน  2.50 – 3.49 
ระดับความพึงพอใจ พอใชได  มีคาเปน  1.50 – 2.49 
ระดับความพึงพอใจ ตองปรับปรุง  มีคาเปน  1.00 – 1.49 
คา X  คือ คาเฉล่ียของความพึงพอใจ 
 

ในการประเมินผลที่เกิดจากการใชระบบนั้น  ผูศึกษาไดทําการติดตามผลเปนระยะเวลา 
1 ป  โดยเลือกกลุมตัวอยางคือ  เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต 6 คน  เจาหนาท่ีธุรการ 2 คน  เปนผูกรอก
แบบสํารวจ  และไดทําการสอบถามจากกลุมพนักงาน 4 คน  ของสายการผลิต High Voltage Power 
Supply (HVPWS)  ซ่ึงผูศึกษาไดทําการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดลองใชงาน
ระบบ ไดผลดังตาราง 5.2 
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ที่ การใชงานสวนตางๆ ดีม
าก

ดี ปา
นก

ลา
ง

พอ
ใช
ได



ตอ
งป

รับ
ปรุ

ง

1 การใชงานระบบล็อกอินเพ่ือเขาสูระบบ 3.8 1 4 3 0 0

2 การใชงานระบบลืมรหัสผาน 4.3 2 4 2 1 0

3 การใชงานเคร่ืองมือเปล่ียนรหัสผาน 3.6 1 3 4 0 0

4 การใชงานระบบปรับยายพนักงาน 3.6 2 2 3 1 0

5 การใชงานคูมือการใชงาน 3.8 1 4 3 0 0

6 การใชงานระบบจัดการขอมูลพนักงาน 4.3 3 4 1 0 0

7 การใชงานระบบจัดการขอมูลประสิทธิภาพพนักงาน 4.0 2 4 2 0 0

8 การใชงานระบบเรียกดูฐานขอมูลพนักงาน 3.9 2 4 1 1 0

9 การใชงานการออกรายงาน 4.3 3 4 1 0 0

ตาราง 5.2 แสดงระดับความพึงพอใจของการใชงานโปรแกรม

X

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ สามารถสรุปไดวาผูใชมีความพึงพอใจใน

ระดับดี  สวนขอเสนอแนะจากการสอบถามผูใชระบบ  แบงเปนสวนท่ีเกี่ยวของตอการปรับปรุง
ระบบทางตรง  และสวนท่ีเกี่ยวของทางออม  ไดแก 

ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงระบบทางตรง 
(1)  ตองการทราบขอมูลประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานท่ีถูกปรับยาย 
(2)  ตองการทราบขอมูลประสิทธิภาพการทํางานของสายการผลิตหลังจากท่ีไดทําการ

ปรับยายพนักงานออกไป 
(3) ตองการใหมีการรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือขออนุมัติทาง

ระบบ Lotus Notes เพื่อลดการพิมพบนกระดาษ 
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงทางออม 
(1)  ตองการใหใชฐานขอมูลประสบการณในการประเมินผลคาตอบแทนแกพนักงาน  

เนื่องจากผูบริหารเล็งเห็นวาพนักงานท่ีมีประสบการณหลายทักษะควรมีโอกาสไดรับอัตราคาแรง
สูงข้ึน  เนื่องจากพนักงานกลุมดังกลาวถือวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา  สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจไดดี  จึงถือวาเปนผูมีฝมือแรงงาน  เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแก
พนักงาน  และไมทําใหพนักงานตอตานหรือเกิดความรูสึกท่ีไมดีเม่ือจําเปนตองถูกปรับยาย  
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5.2.2 การประเมินผลการใชงานโปรแกรมดานความสวยงามและความสะดวกในการใชงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดลองใชงานโปรแกรมดานความสวยงามและ

ความสะดวกในการใชงาน ไดผลดังตาราง 5.3 
 

ตาราง 5.3 แสดงระดับความพึงพอใจของการใชงานโปรแกรมดานความสวยงาม 
และความสะดวกในการใชงาน 

ที่ ความสวยงาม และความงายของการใชงาน ดีม
าก

ดี ปา
นก

ลา
ง

พอ
ใช
ได



ตอ
งป

รับ
ปรุ

ง

1 ความสวยงาม 3.1 0 3 3 2 0

2 ความสะดวกในการใชงาน 4.1 3 3 2 0 0

X

 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดลองใชงานโปรแกรม สามารถสรุปไดดังนี้คือ 

ในสวนของการใชงานโปรแกรมดานความสวยงาม   ผูใชมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  และมี
ในสวนของความสะดวกในการใชงานความพึงพอใจในระดับดี   

 
 

5.3 สรุป 
การคนควาแบบอิสระเร่ืองการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของ

ฝายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  (ระบบคัดเลือกเพ่ือปรับยายพนักงาน)  ผูศึกษาไดพัฒนาระบบ
เพื่อใหผูใชไดมีฐานขอมูลทักษะการทํางานของพนักงานฝายผลิต  และเพื่อใหสามารถตัดสินใจ
ปรับยายพนักงานในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถจัดใหมีการฝกสอนงานแกพนักงาน
อยางเหมาะสม  ลดเวลาการฝกอบรมท่ีมากเกินจําเปน  โดยผูพัฒนาไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบ
นี้โดยเร่ิมจากการศึกษาความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยดูจากทักษะการทํางานของ
พนักงาน  ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานและประสบการณของพนักงาน  ใชผลจาก
การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา  และนําขอมูลมาประยุกตเพื่อใชประโยชนมากข้ึน  และใชการ
เขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic และโปรแกรม Access   ตลอดจนเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีจําเปนตอ
การพัฒนาระบบ จากนั้นจึงไดออกแบบระบบและพัฒนาระบบข้ึนมา   

หลังจากนั้นไดทดสอบระบบดวยตนเองและไดขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน
ชวยกันทดลองใชงาน และไดทําการปรับปรุงแกไขสวนตางๆ จนสามารถทํางานไดอยางดีเปนท่ีนา
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พึงพอใจสําหรับผูใช เชน แกไขและเพิ่มเติมขอความอธิบายในบางหนาจอเพื่อใหผูใชสามารถเขาใจ
ไดงายข้ึนและใชงานไดอยางถูกตอง 

ในสวนของการประเมินประสิทธิผลท่ีเกิดจากการใชระบบสามารถสรุปไดดังนี้คือ  ทํา
ใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานฝายผลิต  ซ่ึงหมายถึงการลดตนทุนการ
ผลิตลงได  ทางออมคือการเพ่ิมความพึงพอใจของพนักงาน  อีกท้ังยังสามารถลดเวลาสูญเสียท่ีเกิด
จากการฝกอบรมลงได  ทําใหฝายผลิตมีโอกาสในการเพ่ิมผลิตผลไดมากย่ิงข้ึน  ในสวนของความ
พึงพอใจของผูทดลองใชงานโปรแกรมสามารถสรุปไดดังนี้คือ ในสวนของการใชงานโปรแกรม
ผูใชมีความพึงพอใจในระดับดี และในสวนของการประเมินผลโปรแกรมดานความสวยงามและ
ความเขาใจงายของการใชงานมีความพึงพอใจในระดับดี  

 
 

5.4  ปญหาและอุปสรรค 
หลังจากพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมแลวเสร็จและไดทดลองใชมาระยะหนึ่งพบวาปญหาและอุปสรรคท่ีจะทําใหระบบไม
สามารถตอบสนองความตองการผูใชงานได ไดแก 

1)     การเก็บขอมูลในคร้ังแรก  ขณะเร่ิมตนติดต้ังโปรแกรมเพ่ือใชงาน  จําเปนตอง
สรางฐานขอมูลประสบการณของพนักงานข้ึนมากอน  ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลท่ีผานมาในอดีต  ซ่ึง
เปนการยากตอการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความถูกตองแมนยํา 

2)     เจาหนาท่ีควบคุมการผลิตขาดทักษะในการใชโปรแกรม  ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดไดงายและบอยครั้ง  การเก็บขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใชโปรแกรมใน
ระยะแรกจึงไมราบร่ืนเทาท่ีควร  จึงมีการปรับปรุงโปรแกรมบางสวนเพื่อสนับสนุนการทํางานให
งายข้ึน  และปองกันความผิดพลาดในการใชงานจากเจาหนาท่ีควบคุมการผลิต 

 
 

5.5 ขอจํากัดของระบบ 
ขอจํากัดของระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมคือ  
1)     ระบบดังกลาวทําหนาท่ีใหขอมูลเพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  แตการเลือก

พนักงานท่ีจะปรับยายตองอาศัยการตัดสินใจจากเจาหนาท่ีควบคุมการผลิต  ซ่ึงพนักงานคนท่ีถูก
เลือกอาจไมใชคนท่ีเหมาะสมที่สุด  หรือคนท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปรับยายสูงสุด  ท้ังนี้
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เพื่อใหไดประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิต  จะข้ึนอยูกับการใหความรวมมือ
ของผูใชระบบดวยเชนกัน 

2)  เนื่องจากในยุคปจจุบันความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนไป
อยางรวดเร็วทําใหบริษัทมูราตะฯ มีการผลิตผลิตภัณฑหลากหลายชนิด  ซ่ึงแตละชนิดจะมีรูปแบบ
หรือคุณลักษณะที่เปล่ียนแปลงไปเสมอ  รูปแบบของการฝกอบรมจึงยังไมสามารถกําหนดเปน
มาตรฐานได  อยางไรก็ดีหากมีการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตใหมีความเปนมาตรฐาน
และสามารถประยุกตใหทันตอความเปล่ียนแปลงไดอยางงายไมวาจะเปนสวนท่ีเกี่ยวของกับ
เคร่ืองจักร  กระบวนการ หรือการออกแบบโครงสรางผลิตภัณฑในเชิงวิศวกรรม  เม่ือนั้นในสวน
ของพนักงานก็มีโอกาสที่จะพัฒนาระบบการฝกอบรมใหเปนมาตรฐานไดเชนกัน   

 
3) เนื่องจากวิธีการคํานวณจํานวนพนักงานท่ีตองใชในสายการผลิตของแตละ

ผลิตภัณฑมีความซับซอนและแตกตางกัน  ทําใหระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมยังไมสามารถพัฒนารวมกับระบบดังกลาวได  จึงถือวาเปนระบบท่ียัง
จําเปนตองอาศัยขอมูลจากภายนอก  อยางไรก็ดีปญหาดังกลาวอาจสงผลทําใหการใชงานไมสะดวก
เทาท่ีควร  แตก็ถือวาระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานท่ีไมตองการเกี่ยวของกับ
การคํานวณจํานวนพนักงานได 

 
 

5.6 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะของระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมแบงออกเปน 2 สวน   
-  สวนท่ีหนึ่ง  คือสวนท่ีไดจากการกรอกแบบสอบถามจากผูใชระบบท่ีตองการใหระบบ

สามารถแสดงขอมูลท่ีตองการไดมากข้ึน  ซ่ึงไดแกขอมูลประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  
และประสิทธิภาพการทํางานของสายการผลิต  ซ่ึงผูจัดทําไดทําการปรับปรุงระบบในระหวางท่ีมี
การทดลองใชระบบเปนท่ีเรียบรอยแลว   

-  สวนท่ีสอง  คือขอเสนอแนะท่ีเกิดจากมุมมองของผูจัดทํา  ท่ีเล็งเห็นวาจะเปนโอกาสท่ี
ไดพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ  โดยการยกระดับความสามารถในการบริหารและการ
จัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสมคือ 
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1) เพื่อจะทําใหการตัดสินใจของเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตทุกคนไดผลลัพทเหมือนกัน
และเปนผลลัพทท่ีดีท่ีสุด  ควรมีการสรางฐานขอมูลความสัมพันธของประสบการณและระดับ
ทักษะของพนักงานโดยแยกเปนแตละประเภทของงาน  ฐานขอมูลดังกลาวจะทําใหระบบสามารถ
ใหขอมูลรายช่ือพนักงานท่ีเหมาะสมไดแมนยํามากข้ึน  โดยผูใชระบบจะสามารถกําหนดไดวา
กระบวนการผลิตแตละกระบวนการควรตองใชพนักงานท่ีมีประสบการณข้ันพื้นฐานเปนระยะเวลา
เทาไร  แตเนื่องจากทักษะการทํางานของพนักงานมีปจจัยหลายสวนท่ีเกี่ยวของ  นอกจาก
ประสบการณท่ีเคยทํางานมาแลว  ระยะเวลานับต้ังแตทํางานนั้นมาคร้ังสุดทาย  หรือลักษณะของ
ผลิตภัณฑก็อาจมีผลดวยเชนกัน  ดังนั้นการวิเคราะหผลกระทบจากปจจัยดังกลาวควรมีการเก็บ
ขอมูลในระยะยาวเพ่ือศึกษาความสัมพันธของประสบการณและระดับทักษะของพนักงานโดยแยก
เปนแตละประเภทของงาน   

 
2)  ระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของฝายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  

จะสามารถสนับสนุนการฝกอบรมพนักงานใหมไดมากข้ึนโดยการสรางฐานขอมูลการฝกอบรมท่ี
จําเปนสําหรับพนักงานท่ีมาจากโปรเซสตางๆ ใหเหมาะสมกับระยะเวลาประสบการณท่ีพนักงาน
คนนั้นมีอยู  โดยสืบเนื่องจากขอเสนอแนะท่ี 1) เม่ือผูตองการศึกษาสามารถกําหนดความสัมพันธ
ของประสบการณและระดับทักษะการทํางานไดแลว  ผูทําการฝกอบรมมีโอกาสที่จะกําหนด
รูปแบบที่เปนมาตรฐานใหแกผูท่ีมีระยะเวลาประสบการณการทํางานในชวงดังกลาวใหไดรับการ
ฝกอบรมที่มีความเหมาะสมได  โดยไมจําเปนตองอาศัยการตัดสินใจจากเจาหนาท่ีควบคุมการผลิต  
ทําใหสามารถควบคุมใหเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจดวย
มาตรฐานการทํางานระดับเดียวกัน   

 
3)  หากเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีระบบการวางแผนกําลังคนดวยวิธีการเดียว  จะ

สามารถประยุกตระบบนี้เพื่อทํางานรวมกับโปรแกรมการคํานวณจํานวนพนักงานท่ีสอดคลองกับ
ปริมาณการผลิตได  แตในกรณีท่ีมีหลายวิธีการควรจะตองทําการศึกษารายละเอียดท่ีมาของวิธีการ
วางแผนจํานวณพนักงานของแตละระบบกอน  เพื่อจะหาทางปรับใหเปนมาตรฐานเดียวกันกอนท่ี
จะเช่ือมตอระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมอีกคร้ังหนึ่ง 


