
บทท่ี 5 
การประเมินผลการใชงาน ขอเสนอแนะ และแนวทางพัฒนาระบบ 

 
การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิตสินคา โดยการ

พัฒนาโปรแกรมเพ่ือบริหารจัดการเอกสารโครงสรางสินคา,การส่ังซ้ือ,การวางแผนและควบคุมการ
ผลิตสินคาเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูล จุดประสงคของการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือวางแผนการผลิตและ
จัดเก็บ แกไข เอกสารการปฏิบัติงานประจําวันของการส่ังซ้ือและการส่ังผลิต โดยระบบดังกลาวจะ
ชวยแกปญหาในการวางแผนการผลิตสินคาและใบส่ังซ้ือท่ีเกิดขอผิดพลาดอยูบอยคร้ัง  และมีการ
ประเมินผลการใชงานและสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
5.1 การประเมินผลการใชงานระบบ 

การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตของ
บริษัท เซอรเคิล เซรามิค จํากัด ไดจัดทําข้ึนโดยการรวบรวมขอความคิดเห็นจากผูใชระบบ เพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานของระบบใหสอดคลองกับความตองการของผูใชใหมาก
ข้ึน รวมถึงแกไขขอบกพรองท่ีไมไดคาดคิด ซ่ึงวิธีการประเมินผลจะใชวิธีการศึกษาผลกระทบแบบ
เปนทางการ (Formal impact study) โดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม 2 สวนหลัก ดังนี้ 

สวนท่ี  1  แบบสอบถามดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ จํานวน 10 หัวขอ ไดแก 
1. ความสะดวกในการใชงาน 
2. สามารถลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 
3. การใชงานระบบไมซับซอนและเขาใจงาย 
4. สามารถใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต 
5. สามารถใชขอมูลเพื่อควบคุมและบริหารการผลิต 
6. ความถูกตองของการประมวลผลขอมูล 
7. รูปแบบและความถูกตองของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 
8. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการผูใช 
9. คูมือการใชงานระบบ มีความชัดเจน อานเขาใจงายและสะดวกตอการใชงาน 
10. ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ 
การใหคะแนนจะพิจารณาตามเกณฑความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
มากท่ีสุด ใหคะแนน 5 คะแนน 
มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 



 79 

นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
นอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 คะแนน 
 
สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง 
 

5.2 การวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ชวย

วิเคราะหขอมูลตางๆ  ดังนี้ 
1. ขอมูลตําแหนงและหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูศึกษาเปนผูบันทึกขอมูล

ตําแหนงและหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถามเองหลังจากแจกจายแบบสอบถาม โดยผูตอบ
แบบสอบถามไมตองกรอกขอมูลในสวนนี้ เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามกังวลวาการตอบแบบ 
สอบถามท่ีตองระบุวาใครเปนผูตอบแบบสอบถาม จะสงผลกระทบถึงการพิจารณาการทํางานของผู 
ตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาจึงไดปรึกษากับกลุมผูบริหารของบริษัท ขออนุญาตท่ีไมตองเปดเผย
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลภายในแบบสอบถามท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

2. ขอมูลดานประสิทธิภาพของการใชงาน สรุปจากความพึงพอใจเปนคะแนนและแจกแจง
แตละระดับเปนเปอรเซ็นต รวมถึงคาเฉล่ียเปอรเซ็นตของประสิทธิภาพท้ัง 10 ขอ ซ่ึงมีเกณฑสรุป
คาเฉล่ีย ดังนี้ 

 
คาเฉล่ียระดับความพอใจ คําอธิบาย 
4.5 – 5.0 ผูใชเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดีมาก 
3.5 – 4.49 ผูใชเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดี 
2.5 – 3.49 ผูใชเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
1.5 – 2.49 ผูใชเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพนอย 
1.0 – 1.49 ผูใชเห็นวาระบบควรแกไขปรับปรุง 

 
ตารางท่ี  5.1  ตารางสรุปคาเฉล่ียของระดบัความพอใจ 

 
3. ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง ผูศึกษาไดนําขอเสนอแนะและแนวทางการ

ปรับปรุงตางๆ มาสรุปและนําเสนอตอกลุมผูบริหารเพื่อตัดสินใจพัฒนาระบบในอนาคต 
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5.3 กลุมประชากรท่ีใชในการประเมิน 
กลุมประชากรท่ีใชในการประเมิน เปนผูบริหารและเจาหนาท่ีแผนกตางๆ ของบริษัท ท่ี

เกี่ยวของกับระบบ จํานวน  15 คน ดังนี้ 
1. ผูบริหาร (Production Manager)  1 คน 
2. แผนก IT (Information Technology)  2 คน 
3. แผนก RD (Research & Development) 2 คน 
4. แผนก MK (Marketing)   2 คน 
5. ฝาย PC (Production Control)   8 คน 

 
5.4 ผลการประเมินและอภิปรายผล 

การประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและควบคุมการผลิตของบริษัท 
เซอรเคิล เซรามิค จํากัด ไดทําการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามในเดือน กรกฏาคม 2551 โดยใช
แบบสอบถามจํานวน 15 ชุด โดยไดรับกลับคืนมา 15 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงผลการประเมินได
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ตามหัวขอ ไดดังนี้ 

 
1. ความสะดวกในการใชงาน 

 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  7 5 2 1 3.20 ปานกลาง 

รอยละ  46.67 33.33 13.33 6.67 100  

 
ตารางท่ี 5.2  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานความสะดวกในการใชงาน 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 46.67  มีความเห็นวาระบบสะดวกใน

การใชงานมาก รอยละ 33.33 เห็นวาระบบสะดวกในการใชงานปานกลาง รอยละ 13.33 เห็นวา
ระบบยังใชงานไมคอยสะดวก  และรอยละ 6.67 เห็นวาระบบไมสะดวกในการใชงาน เม่ือ
เปรียบเทียบกับระบบกระดาษ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีท่ีขาดทักษะการทํางานผานเคร่ืองคอมพิวเตอร แต
ผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.20  ถือวาอยูในระดับปานกลาง 
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2. สามารถลดขั้นตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 
 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 8 4 2  3.54 ดี 

รอยละ 6.67 53.33 26.67 13.33  100  

 
ตารางท่ี 5.3  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยู

เปนประจํา 
 
จากตารางท่ี 5.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 6.67  มีความเห็นวาระบบที่ออกแบบ

สามารถลดข้ันตอนการทํางานท่ีปฏิบัติไดมากท่ีสุด  รอยละ 53.33 เห็นวาระบบสามารถลดข้ันตอน
การทํางานท่ีปฏิบัติไดมาก  รอยละ 26.67 เห็นวาระบบสามารถลดขั้นตอนการทํางานไดปานกลาง 
และรอยละ 13.33 เห็นวาระบบยังลดข้ันตอนการทํางานไดนอย โดยท่ีไมมีผูตอบแบบสอบถามเห็น
วาไมสามารถลดข้ันตอนการทํางานได  และผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.54  ถือวาอยูในระดับดี 

 
3. การใชงานระบบไมซับซอนและเขาใจงาย 

 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  4 9 2  3.13 ปานกลาง 

รอยละ  26.67 60.00 13.33  100  

 
ตารางท่ี 5.4  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานการใชงานระบบไมซับซอนและ

เขาใจงาย 
 
จากตารางท่ี 5.4 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 26.67  มีความเห็นวาระบบท่ีออกแบบ

ไมซับซอนและเขาใจระบบการทํางานไดงาย  รอยละ 60.00 เห็นวาระบบซับซอนและสามารถทํา
ความเขาใจไดปานกลาง  รอยละ 13.33 เห็นวาระบบคอนขางซับซอนและเขาใจการทํางานคอนขาง
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ยาก  แตไมมีผูใดเห็นวาระบบซับซอนและเขาใจยากท่ีสุด  และผลการประเมินคาเฉลี่ยเทากับ 3.13  
ถือวาอยูในระดับปานกลาง 
 

4. สามารถใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต 
 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  9 4 2  3.47 ปานกลาง 

รอยละ  60 26.67 13.33  100  

 
ตารางท่ี 5.5  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานสามารถใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจใน

การวางแผนการผลิต 
 
จากตารางท่ี 5.5 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60.00  มีความเห็นวาสามารถใชขอมูล

เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการผลิตไดดี รอยละ 26.67 เห็นวาสามารถใชขอมูลเพื่อตัดสินใจในการ
วางแผนไดปานกลาง รอยละ 13.33 เห็นวาระบบยังขาดขอมูลบางอยางเชน ขอมูลดานราคาตนทุน
ซ่ึงทําใหชวยในการตัดสินใจในการวางแผนไดนอย  แตผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.47  ถือวา
อยูในระดับปานกลาง 

 
5. สามารถใชขอมูลเพื่อควบคุมและบริหารการผลิต 

 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  4 9 1 1 3.07 ปานกลาง 

รอยละ  26.66 60.00 6.67 6.67 100  

 
ตารางท่ี 5.6  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานสามารถใชขอมูลเพื่อควบคุมและ

บริหารการผลิต 
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จากตารางท่ี 5.6 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 26.66  มีความเห็นวาระบบสามารถใช
ขอมูลเพื่อควบคุมและบริหารการผลิตไดดี  รอยละ 60.00 เห็นวาระบบสามารถใชขอมูลเพื่อควบคุม
และบริหารการผลิตไดปานกลาง รอยละ 6.67 เห็นวาระบบสามารถใชขอมูลเพื่อควบคุมและบริหาร
การผลิตไดนอย รอยละ 6.67 เห็นวาตองเพ่ิมขอมูลตางๆในระบบเพื่อสามารถใชควบคุมและบริหาร
การผลิต และผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.07  ถือวาอยูในระดับปานกลาง 

 
6. ความถูกตองของการประมวลผลขอมูล 

 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  3 10 2  3.07 ปานกลาง 

รอยละ  20.00 66.67 13.33  100  

 
ตารางท่ี 5.7  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานความถูกตองของการประมวลผล

ขอมูล 
จากตารางท่ี 5.7 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 20.00  เห็นวาระบบสามารถประมวลผล

ขอมูลไดถูกตองนาเช่ือถือ  รอยละ 66.67 เห็นวาระบบสามารถประมวลผลไดถูกตองปานกลาง รอย
ละ 13.33 เห็นวาระบบยังมีความคลาดเคล่ือนในการประมวลผลขอมูลเล็กนอย แตไมมีผูใดเห็นวา
ตองแกไขการประมวลผลขอมูลใหถูกตอง และผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.07  ถือวาอยูใน
ระดับปานกลาง 

 
7. รูปแบบและความถูกตองของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 

 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  10 3 1 1 3.47 ปานกลาง 

รอยละ  66.66 20.00 6.67 6.67 100  

 
ตารางท่ี 5.8  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานรูปแบบและความถูกตองของขอมูลท่ี

มีอยูในรายงาน 
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จากตารางท่ี 5.8 พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 66.66  เห็นวาระบบสรางรูปแบบและ
ความถูกตองของขอมูลในรายงานไดดีมีความนาเช่ือถือ  รอยละ 20.00 เห็นวาระบบสรางรูปแบบ
และความถูกตองของขอมูลในรายงานไดปานกลาง รอยละ 6.67 เห็นวาระบบสรางรูปแบบ
วิธีการใชงานเพ่ือส่ังระบบออกรายงานท่ีซับซอนและใชงานไดยาก และรอยละ 6.67 เห็นวาตอง
ปรับปรุงข้ันตอนการส่ังระบบออกรายงานใหม   แตผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.47  ถือวาอยูใน
ระดับปานกลาง 

 
8. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการผูใช 

 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  8 4 2 1 3.27 ปานกลาง 

รอยละ  53.33 26.67 13.33 6.67 100  

 
ตารางท่ี 5.9  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานไดสารสนเทศตรงกับความตองการ

ผูใช 
 
จากตารางท่ี 5.9 พบวาผูตอบแบบสอบถาม  รอยละ 53.33  เห็นวาระบบสามารถนําเสนอ

สารสนเทศไดตรงกับความตองการผูใชไดดี  รอยละ 26.67 เห็นวาระบบสามารถนําเสนอ
สารสนเทศไดตรงกับความตองการผูใชไดปานกลาง  รอยละ 13.33 เห็นวาระบบสามารถนําเสนอ
สารสนเทศไดตรงกับความตองการผูใชไดนอย  รอยละ 6.67 เห็นวาตองปรับปรุงการนําเสนอ
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชใหม   แตผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.27  จัดวา
อยูในระดับปานกลาง 
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9. คูมือการใชงานระบบ มีความชัดเจน อานเขาใจงายและสะดวกตอการใชงาน 
 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน  3 10 2  3.07 ปานกลาง 

รอยละ  20.00 66.67 13.33  100  

 
ตารางท่ี 5.10  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานคูมือการใชงานระบบ มีความ

ชัดเจน อานเขาใจงายและสะดวกตอการใชงาน 
 
จากตารางท่ี 5.10 พบวาผูตอบแบบสอบถาม  รอยละ 20.00  เห็นวาคูมือการใชงานระบบ มี

ความชัดเจน อานเขาใจงาย สะดวกตอการใชงานดี  รอยละ 66.67 เห็นวาคูมือการใชงานระบบ มี
ความชัดเจน อานเขาใจงาย สะดวกตอการใชงานระดับปานกลาง รอยละ 13.33 เห็นวาคูมือการใช
งานระบบคอนขางอานยาก เขาใจยาก แตยังไมมีผูใดเห็นวาตองปรับปรุงโดยเขียนคูมือการใชงาน
ระบบฉบับใหม  และผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.07  ถือวาอยูในระดับปานกลาง 

 
10. ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ 

 

ผลลัพธ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 3 9 2  3.20 ปานกลาง 

รอยละ 6.67 20.00 60.00 13.33  100  

 
ตารางท่ี 5.11  คารอยละ คาเฉล่ียและระดับประสิทธิภาพในดานความพงึพอใจโดยรวมของระบบ 

 
จากตารางท่ี 5.11 พบวาผูตอบแบบสอบถาม  รอยละ 6.67  พึงพอใจในภาพรวมและ

แนวคิดการออกแบบของระบบดีมาก  รอยละ 20.00 พึงพอใจภาพรวมและแนวคิดการออกแบบของ
ระบบคอนขางดี  รอยละ 60.00 พึงพอใจภาพรวมและแนวคิดการออกแบบของระบบอยูในระดับ
ปานกลาง  รอยละ 13.33 พึงพอใจภาพรวมและแนวคิดการออกแบบของระบบเล็กนอย ยังไมมีผูใด
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ไมพึงพอใจภาพรวมของระบบ  และผลการประเมินคาเฉล่ียเทากับ 3.20  ถือวาอยูในระดับปาน
กลาง 

จากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามดานประสิทธิภาพการใชงานระบบท้ัง 10 หัวขอ  สามารถ
สรุปเปนตารางวัดผลประสิทธิภาพการใชงานเปนรอยละในหัวขอตางๆ ไดดังตารางท่ี 5.12 

 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ความสะดวกในการใชงาน 0 46.67 33.33 13.33 6.67 
2. สามารถลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 6.67 53.33 26.67 13.33 0 
3. การใชงานระบบไมซับซอนและเขาใจงาย 0 26.67 60.00 13.33 0 
4. สามารถใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการ
ผลิต 

0 60 26.67 13.33 0 

5. สามารถใชขอมูลเพื่อควบคุมและบริหารการผลิต 0 26.66 60.00 6.67 6.67 
6. ความถูกตองของการประมวลผลขอมูล 0 20.00 66.67 13.33 0 
7. รูปแบบและความถูกตองของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 0 66.66 20.00 6.67 6.67 
8. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการผูใช 0 53.33 26.67 13.33 6.67 
9. คูมือการใชงานระบบ มีความชัดเจน อานเขาใจงายและ
สะดวกตอการใชงาน 

0 20.00 66.67 13.33 0 

10. ความพึงพอใจโดยรวมของระบบ 6.67 20.00 60.00 13.33 0 
เฉล่ียรอยละ 1.33 39.33 44.67 12.00 2.67 

 
ตาราง 5.12  ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ( หนวยนับเปนรอยละ ) 

 
ดังแสดงในตารางท่ี 5.12 พบวาระดับประสิทธิภาพของการใชงานระบบทุกหัวขออยูใน

คาเฉล่ียรอยละโดยรวมท้ัง 10 หัวขอท่ีมากท่ีสุดมีคาเปน 44.67 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาระดับ
ประสิทธิภาพการใชงานโดยรวมของระบบอยูในระดับ ปานกลาง 
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5.5 ขอเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง ท่ีไดรับจากแบบสอบถาม โดยเรียงตามความถ่ีจาก

มากไปนอย มีดังนี้ 
1. การบันทึกขอมูลเขาระบบในสวนโครงสรางผลิตภัณฑและข้ันตอนการผลิตของสินคา

ตางๆ ทําใหเจาหนาท่ีมีภาระงานเพิ่มข้ึนเนื่องจากต้ังแตต้ังโรงงานยังไมเคยมีการจัดเก็บขอมูลสวนนี้
ในรูปแบบอิเล็คโทรนิค  ทําใหตองใชเวลาพอสมควรในการสรางขอมูลหลักเพื่อใหระบบสามารถ
ทํางานในสวนวางแผนการผลิตตอไปได 

2. การเรียกใชรายงานตางๆ ในระบบ คอนขางใชงานยากเน่ืองจากเปนระบบใหม 
เจาหนาท่ียังไมคลองในการทํางาน จําเปนตองมีการจัดฝกอบรมการใชระบบภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชงาน 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมินในคร้ังนี้จะถูกนําไปวิเคราะหเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ การ
แกไขและทําการพัฒนาระบบใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานและ
ใหผูใชเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอไป 


