
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูล ออกแบบโครงสราง
ซอฟตแวรและหนาจอแสดงผล จนถึงการพัฒนาซอฟตแวรใหสามารถทํางานไดตามความตองการ
ของผูใชงานในบริษัท ซูม เทคโนโลยีจํากัด แลว  ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูมเทคโนโลยี จํากัด โดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหได
ระบบงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของผูใชมากที่สุด ซ่ึง
แบบสอบถามถูกจัดทําเพื่อสอบถาม พนักงานแตละแผนก และผูบริหาร ของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด ซ่ึงใชกลุมผูใชงานระบบในการประเมินจํานวน 13 คน โดยการทดสอบนั้น ไดใชขอมูลสินคา
ที่มีอยูในบริษัทจริงในทุกประเภทสินคา ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ประเภท มาใชในการทดสอบ  

การทดสอบระบบนั้น ไดทําการทดสอบระบบในเหตุการณการประมวลผลประจําวัน 
ไดแก 

1) การล็อกอินเขาสูระบบ มีการทดสอบโดยใชช่ือผูใชงาน และรหัสผานของพนักงานแต
ละคน รหัสผานที่ใชเขาสูระบบจะมีการเขารหัสโดยใชเอ็มดีไฟในการเขารหัส เพื่อเปนการปองกัน
ความปลอดภัยใหกับระบบในระดับหนึ่ง 

2)  การจัดการขอมูลเบื้องตน มีการทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ และคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
บริษัท ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลยี่หอสินคา ขอมูลหนวยนับ และขอมูลพนักงาน โดยตรวจสอบ
ขอมูลที่มีการบันทึกลงไปในฐานขอมูลไมใหเกิดความซ้ําซอนระหวางขอมูล    

3)  การจัดซื้อสินคา มีการทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ คนหาขอมูลสินคา รายละเอียดของ
สินคา รายการสินคาทั้งสินคาที่ตองระบุหมายเลขเฉพาะของแตละสินคาและสินคาที่ไมตองระบุ
หมายเลขเฉพาะ การเช็คสถานะสินคาที่สามารถพรอมขายได การกําหนดราคาของสินคาในแตละผู
จําหนาย ทั้งราคาขาย ราคาทุน และราคาหักภาษี  การจัดซื้อสินคา การเลือกสินคาตามผูจําหนายที่
ตองการสั่งซื้อ โดยจะแสดงราคาสินคาของผูจําหนายแตละรายซึ่งราคาอาจจะไมเทากัน การคิด
สวนลดการคาของผูจําหนาย การคิดภาษีและยอดรวมสุทธิของสินคาที่ส่ังซื้อทั้งหมด พิมพใบสั่งซื้อ
สินคา การเพิ่ม แกไข และลบขอมูลการสั่งซื้อ การคนหาใบสั่งซื้อ การตรวจรับสินคาจากผูจําหนาย
และตรวจสอบใบสั่งซื้อที่คางรับสินคา การคืนสินคาใหแกผูจําหนายในกรณีที่สินคาคางใน
คลังสินคาหรือสินคาชํารุด รวมถึงการตรวจสอบการคลังสินคาเมื่อมีการรับสินคาจากผูจําหนาย 
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4) คลังสินคา มีการทดสอบการกําหนดจุดสั่งซื้อสินคา การตรวจสอบสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ
และสินคาที่อยูในคลังสินคาของทั้ง 2 สาขาวาสามารถแสดงรายการสินคาที่มีอยูจริงในคลังได
ถูกตองหรือไม  รวมถึงการยายคลังสินคาจากคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่งมีความถูกตองหรือไม 

5)  การขายสินคา มีการทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ คนหาขอมูลลูกคา ตรวจสอบความ
ซํ้าซอนระหวางขอมูล การขายสินคา โดยการเลือกสินคาพรอมขายในสาขาที่ตองการขาย การร
ตรวจสอบการระบุหมายเลขเฉพาะในสินคาที่ขายในกรณีที่เปนสินคาที่มีหมายเลขเฉพาะของสินคา  
การตรวจสอบสถานะของสินคาวาเปนสินคาที่ซ้ือหรือเปนของแถม เพื่อสามารถนําไปคิดยอดรวม
สุทธิไดถูกตอง สวนลดสินคาในสินคาที่เปนอุปกรณเสริม ตรวจสอบสินคาพรอมขายในคลังสินคา
อ่ืน พิมพใบเสร็จรับเงินอยางยอหรือใบกํากับภาษี สามารถพิมพไดสะดวกหรือไม ตรวจสอบการตัด
สินคาออกจากคลังสินคาไดถูกตองหรือไม การรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา สามารถคนหาใบขาย
สินคาของลูกคาที่ซ้ือ และตรวจสอบใบขายสินคาวาครบกําหนดระยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนสินคา 
สามารถเลือกสินคาพรอมขายในสาขาที่ซ้ือสินคาของลูกคาที่ตองการเปลี่ยนสินคา 

6) การออกรายงาน มีการทดสอบความถูกตองของการออกรายงานตางๆ วาเปนไปตามที่
ไดทํารายการไวหรือไม 

 

จากการทดสอบดังกลาวกับผูใชงานในสิทธิตางๆ ไดผลการประเมินและขอเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1  รูปแบบการประเมินผล 
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอ
การใชงานระบบของผูใช  โดยผลการตอบแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 13 คนใน 2 
สาขาประกอบดวย ผูบริหาร พนักงานบันทึกขอมูล  พนักงานจัดซื้อ พนักงานคลังสินคา และ 
พนักงานขาย 

สําหรับกลุมผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
สามารถเพิ่ม แกไขและลบขอมูลในระบบ ตามสิทธิการใชงาน โดยหัวขอที่ใชในการประเมินมี
ดังตอไปนี้ 

1) ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือสําหรับการใชงาน ประเมินจากการจัดวางชอง
กรอกขอมูล การแสดงขอมูลตางๆ วาเหมาะสมกับการใชงานของผูใชงานหรือไม 

2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ ประเมินจากการใชสีและขนาดของตัวอักษร 
เพื่อเอื้ออํานวยตอการใชงานที่สะดวกและมองเห็นขอมูลบนระบบไดอยางชัดเจน 
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3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการแสดงขอมูลตางๆ ในระบบ 
สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 

4) การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการเพิ่ม แกไข และลบขอมูล
เบื้องตน การจัดการขอมูลสินคา รายการสินคา ราคาสินคา การเลือกรายการสินคาเพื่อเพิ่ม แกไข 
หรือลบในรายการจัดซื้อสินคา การขายสินคา การคืนสินคาแกผูจําหนายและการรับเปล่ียนสินคา
จากลูกคา 

5) การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการคนหาขอมูลตางๆ ในระบบ เชน 
ขอมูลพนักงาน ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลจัดซื้อ ขอมูลการขายสินคา เปนตน  

6) ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา ประเมินจากการทํางานใน
ระบบงานเดิมซึ่งเปนการจดบันทึกลงในกระดาษและตองมีการสอบถามขอมูลทางโทรศัพทอยู
ตลอดเวลา กับระบบงานใหมซ่ึงเปนการทํางานผานระบบที่ออนไลนอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับรายละเอยีดสินคา สินคาที่พรอมขายที่อยูในคลังสินคา หรือขอมูลลูกคาไดทันที  

7) ความถูกตองของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากขั้นตอนในการทํางาน
ของระบบงานของบริษัท กับขั้นตอนการทํางานของระบบงานใหมที่พัฒนาขึ้นวามีความถูกตอง
ตามขั้นตอนการทํางานที่ตองการหรือไม 

8) ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน ประเมินจากความถูกตองของขอมูลที่มีอยู
ในรายงานวาตรงกับการทํารายงานในระบบหรือไม และรูปแบบตรงกับที่ผูใชงานตองการหรือไม 

9) ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน ประเมินจากการออกรายงานในระบบที่
พัฒนาขึ้นวาตรงกับความตองการของผูใชงานและผูบริหารหรือไม 

10) คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย ประเมินจากความละเอียดในแตละ
ขั้นตอนการทํางานในแตละระบบงานที่พัฒนาขึ้น สามารถอธิบายเขาใจไดงายหรือไม 

 
5.2  ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ ดังตอไปนี้ 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากที่สุด  มีคาเปน  5 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยที่สุด  มีคาเปน  1 
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จากขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 13 คน จะได
จํานวนของผูที่ตอบในแตละขอคําถาม ดังแสดงในตาราง 5.1  

 
ตาราง 5.1 จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 

มากที่สุด 
ความถี่ 

(รอยละ) 

มาก 
ความถี่ 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถี่ 

(รอยละ) 

นอย 
ความถี่ 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
ความถี่ 

(รอยละ) 

1. ความเหมาะสมของการจัดวาง
เครื่องมือสําหรับการใชงาน 

5 
(38.46) 

5 
(38.46) 

3 
(23.08) 

- - 

2. ความสวยงามของการออกแบบ
หนาจอ 

5 
(38.46) 

5 
(38.46) 

3 
(23.08) 

- - 

3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

8 
(61.54) 

4 
(30.77) 

1 
(7.69) 

- - 

4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและ
สะดวก 

7 
(53.85) 

6 
(46.15) 

- - - 

5. การคนหาขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

6 
(46.15) 

5 
(38.46) 

2 
(15.38) 

- - 

6. ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคย
ปฏิบัติอยูเปนประจํา 

6 
(46.15) 

5 
(38.46) 

2 
(15.38) 

- - 

7. ความถูกตองของระบบในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

6 
(46.15) 

5 
(38.46) 

2 
(15.38) 

- - 

8. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูใน
รายงาน 

7 
(53.85) 

6 
(46.15) 

- - - 

9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความ
ตองการใชงาน 

8 
(61.54) 

5 
(38.46) 

- - - 

10. คูมือการใชโปรแกรม มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

7 
(53.85) 

6 
(46.15) 

- - - 
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นําขอมูลการตอบคําถามที่ไดมาทําการคํานวณหาคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอการใชงาน
ระบบ  โดยใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจตามตาราง 5.2 

 

ตาราง 5.2 เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 

คาเฉล่ียของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอย 
1.00 – 1.49 นอยที่สุด 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 13 ชุด โดยทําการอานคาและจดัทําผลการ
วิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 

ตาราง 5.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือสําหรับการใชงาน 4.31 มาก 
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 4.31 มาก 
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.59 มากที่สุด 
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 4.62 มากที่สุด 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.31 มาก 
6. ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 4.31 มาก 
7. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 4.31 มาก 
8. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน 4.59 มากที่สุด 
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน 4.62 มากที่สุด 
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.59 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.47 มาก 
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5.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา  4.47 ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดับ
ความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน รองลงมาคือ การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก 
และการแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก ตามลําดับ 
 

5.4 สรุปผลการศึกษา 
การคนควาแบบอิสระเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในดานการจัดการระบบการขายสินคา 
การจัดซื้อ การจัดการคลังสินคา ของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 

ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบนี้โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
จัดการบริษัท  ศึกษาขั้นตอนการทํางานของแผนกตางๆ ในแตละสาขาโดยการสังเกต  สัมภาษณ  
สอบถาม ฯลฯ  เพื่อดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบงานใหม  และไดศึกษาความรู
เพิ่มเติมจากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด จากนั้นจึงไดทําการวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล และ
พัฒนาระบบขึ้น โดยระบบแบงการทํางานตามสิทธิของผูใชงาน ไดแก พนักงานบันทึกขอมูล 
พนักงานจัดซื้อ พนักงานคลังสินคา พนักงานขาย และผูบริหาร ซ่ึงผูใชงานจะตองล็อกอินเขาสู
ระบบกอนการใชงานทุกครั้ง ซ่ึงในการพัฒนาจะครอบคลุมการทํางานตั้งแตการจัดการขอมูลบริษัท 
ขอมูลเกี่ยวกับสินคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคา การจัดซื้อสินคา การตรวจรับสินคา การจัดการ
คลังสินคา การขายสินคา ตลอดจนการออกรายงานตางๆ ใหแกพนักงานที่เกี่ยวของและผูบริหาร  

หลังจากนั้นไดมีการทดลองใชงานระบบโดยการใหพนักงานภายในบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด เปนผูทดลองใชงานในระบบงานตางๆ และปรับปรุงแกไขในแตละสวนงานใหเปนไปตาม
กระบวนการและความตองการของบริษัท จนสามารถเปนที่นาพอใจของผูใชงาน ซ่ึงผลการใชงาน
ระบบสามารถจําแนกออกเปนสวนๆ ไดดังนี้ 

1) การล็อกอินเขาสูระบบ พบวาสามารถปองกันความปลอดภัยในการเขาสูระบบไดใน
ระดับหนึ่ง และสามารถตรวจสอบสิทธิการเขาใชงาน โดยแสดงออกในรูปของเมนูในการใชงาน
ของพนักงานแตละคน 

2)  การจัดการขอมูลเบื้องตนเขาสูระบบ พบวาการจัดการขอมูลสามารถทําไดงาย สะดวก 
และสามารถตรวจสอบขอมูลเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนได 
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3)  การจัดซื้อสินคา พบวาสามารถจัดการขอมูลสินคา ขอมูลราคาสินคาไดครอบคลุมการ
ใชงาน สามารถใชราคาสินคา ณ วันที่ระบุไวในระบบได  การจัดซื้อและการตรวจรับสินคา 
สามารถทําไดสะดวก โดยมีการเก็บรายละเอียดในการทํารายการตรวจรับสินคาในแตละครั้ง ซ่ึง
สามารถตรวจเช็คการตรวจรับสินคาในแตละครั้งได  

4) คลังสินคา พบวาสามารถตรวจสอบขอมูลสินคาในคลังไดอยางถูกตอง ครอบคลุมใน
ทุกคลังสินคา การยายคลังสินคาสามารถยายสินคาไดถูกตอง 

5)  การขายสินคา พบวาสามารถจัดการขอมูลลูกคา ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมตองรอ
การโอนขอมูลเหมือนระบบเดิม การขายสินคาสามารถครอบคลุมการขายสินคาในแตละสาขา 
เรียกดูสินคาพรอมขายในแตละไดสะดวก รวมถึงการรับเปลี่ยนสินคาของลูกคา สามารถตรวจสอบ
ใบขายสินคาที่ลูกคาตองการเปลี่ยนสินคาไดอยางรวดเร็ว 

6) การออกรายงาน พบวารายงานที่จัดทําสามารถครอบคลุมการทํางานเบื้องตนของ
บริษัท โดยแสดงรายงานไดถูกตอง รูปแบบตรงตามความตองการของผูใชงาน 

จากผลการใชงานระบบดังกลาว พบวาระบบที่ไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานในระบบงานเดิม  รวมถึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วการจัดการขอมูลเกี่ยวกับการขายสนิคา 
จัดการคลังสินคา รวมไปถึงความรวดเร็วในการออกรายงานใหผูบริหาร ชวยสงผลใหการทํางาน
โดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5.5 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 
หลังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 

และไดมีการทดลองใชงานมาระยะหนึ่งพบวามีปญหาและขอจํากัดของระบบหลายประการ ดังนี้ 
1) เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นเปนระบบที่เกี่ยวกับการขายสินคา ดังนั้นจะตองมีความ

รวดเร็วในการทํางาน  ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นเปนเว็บไซตในการจัดการขอมูล อาจจะเกิดความลาชา
ในการสงผานขอมูล สงผลใหขอมูลที่ไดเกิดความผิดพลาด 

2) ในกรณีที่มีการตรวจรับสินคาแลว ระบบจะมีการบันทึกขอมูลสินคาเขาคลังสินคาและ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสินคาคางรับทันที เมื่อตองการแกไขหรือยกเลิกการตรวจรับสินคา ระบบจึงไม
สามารถรองรับการแกไขและยกเลิกการตรวจรับสินคาได  

3) การแสดงผลรายงาน ยังไมสามารถใหผูบริหารสามารถเลือกเงื่อนไขไดเอง  ซ่ึงทําให
รูปแบบการแสดงผลขอมูลอยูในระดับการใชงานที่จํากัด 
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5.6 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 

ดังนี้ 
1) ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบเปนสิ่งที่สําคัญมาก ควรมีระบบการ

รักษาความปลอดภัยของขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) ควรมีแนวทางการปองกันหรือการตรวจสอบการทุจริต ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

ในขณะปฏิบัติงาน 
3) มีการเก็บความเคลื่อนไหวของขอมูลที่เปนความเสี่ยง และอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกบริษัท 
4) ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ใหตอบสนองความตองการของผูบริหาร 
 


