
 
บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงาน
ประชุมสัมมนาและงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม โดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหได
ระบบงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของผูใชมากท่ีสุด ซ่ึง
แบบสอบถามถูกจัดทําเพื่อสอบถาม พนักงานแตละแผนก และผูบริหาร ของโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม ซ่ึงใชกลุมผูใชงานระบบในการประเมินจํานวน 13 คน มีผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

6.1  รูปแบบการประเมินผล 

 สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอ
การใชงานระบบของผูใช  โดยผลการตอบแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 15 คน 
ดังนี้ 

• ผูบริหาร    จํานวน      3 คน 

• พนักงานขาย     จํานวน      3 คน 

• ผูดูแลหองจัดงาน   จํานวน      2 คน 

• พนักงานแผนกแมบาน  จํานวน      1 คน 

• พนักงานแผนกอาหารเคร่ืองดื่ม จํานวน      3 คน 

• ผูดูแลระบบ    จํานวน      1 คน 
 

โดยหัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี้ 
1) ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน ประเมินจากการจัดวางชอง

กรอกขอมูล การแสดงขอมูลตางๆ วาเหมาะสมกับการใชงานของผูใชงานหรือไม 
2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ ประเมินจากการใชสีและขนาดของตัวอักษร 

เพื่อเอ้ืออํานวยตอการใชงานท่ีสะดวกและมองเห็นขอมูลบนระบบไดอยางชัดเจน 
3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการแสดงขอมูลตางๆ ในระบบ 

สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 
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4) การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการเพ่ิม แกไข และลบขอมูล
เบ้ืองตน การจัดการขอมูลสินคา รายการสินคา ราคาสินคา การเลือกรายการสินคาเพื่อเพิ่ม แกไข 
หรือลบในรายการจัดซ้ือสินคา การขายสินคา การคืนสินคาแกผูจําหนายและการรับเปล่ียนสินคา
จากลูกคา 

5) การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการคนหาขอมูลตางๆ ในระบบ เชน  
ขอมูลการขาย ขอมูลลูกคา ขอมูลการจัดงาน ขอมูลใบแจงงาน เปนตน  

6) ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา ประเมินจากการทํางานใน
ระบบงานเดิมซ่ึงเปนการจดบันทึกลงในกระดาษและตองมีการสอบถามขอมูลทางโทรศัพทอยู
ตลอดเวลา กับระบบงานใหมซ่ึงเปนการทํางานผานระบบที่ออนไลนอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงาน หรือขอมูลลูกคาไดทันที  

7) ความถูกตองของระบบในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้ันตอนในการทํางาน
ของระบบงานของบริษัท กับข้ันตอนการทํางานของระบบงานใหมท่ีพัฒนาข้ึนวามีความถูกตอง
ตามข้ันตอนการทํางานท่ีตองการหรือไม 

8) ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน ประเมินจากความถูกตองของขอมูลท่ีมีอยู
ในรายงานวาตรงกับการทํารายงานในระบบหรือไม และรูปแบบตรงกับท่ีผูใชงานตองการหรือไม 

9) ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน ประเมินจากการออกรายงานในระบบท่ี
พัฒนาข้ึนวาตรงกับความตองการของผูใชงานและผูบริหารหรือไม 

10) คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย ประเมินจากความละเอียดในแตละ
ข้ันตอนการทํางานในแตละระบบงานท่ีพัฒนาข้ึน สามารถอธิบายเขาใจไดงายหรือไม 

6.2  ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 

ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ ดังตอไปนี้ 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
 

จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 13 คน จะได
จํานวนของผูท่ีตอบในแตละขอคําถาม ดังแสดงในตาราง 6.1  
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ตาราง 6.1 จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 

มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

1. ความเหมาะสมของการจัดวาง
เคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 

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. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคย
ปฏิบัติอยูเปนประจํา 

6 
(46.15) 

5 
(38.46) 

2 
(15.38) 

- - 

7. ความถูกตองของระบบในข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

6 
(46.15) 

5 
(38.46) 

2 
(15.38) 

- - 

8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูใน
รายงาน 

5 
(38.46) 

5 
(38.46) 

3 
(23.06) 

- - 

9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความ
ตองการใชงาน 

8 
(61.54) 

5 
(38.46) 

- - - 

10. คูมือการใชโปรแกรม มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

7 
(53.85) 

6 
(46.15) 

- - - 
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นําขอมูลการตอบคําถามท่ีไดมาทําการคํานวณหาคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการใชงาน
ระบบ  โดยใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจตามตาราง 6.2 

 

ตาราง  6.2 เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 

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 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน  13   ชุด โดยทําการอานคาและจดัทําผล
การวิเคราะหไดดังตอไปนี ้

ตาราง 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 4.31 มาก 
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 4.31 มาก 
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.59 มากท่ีสุด 
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 4.62 มากท่ีสุด 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.31 มาก 
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 4.31 มาก 
7. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 4.31 มาก 
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 3.92 มาก 
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน 4.62 มากท่ีสุด 
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.59 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.38 มาก 
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6.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมสัมมนา
และงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดานตาง 
ๆ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา  4.38 ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 
3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน รองลงมาคือ การเรียกดู
ขอมูลทําไดงายและสะดวก และการแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก ตามลําดับ 

6.4 สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบ โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
บริหารการจัดงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง ของโรงแรม  ศึกษาขั้นตอนการทํางานของ
แผนกตางๆ โดยการสังเกต  สัมภาษณ  สอบถาม ฯลฯ  เพื่อดําเนินการวิเคราะหความตองการของ
ระบบงานใหม  และไดศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จากนั้นจึงไดทําการ
วิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนาระบบข้ึน โดยระบบแบงการทํางานตามสิทธิของผูใชงาน 
ไดแก ผูดูแลระบบ พนักงานขาย ผูดูแลหองจัดงาน  พนักงานท่ัวไป พนักงานบัญชีและผูบริหาร ซ่ึง
ผูใชงานจะตองล็อกอินเขาสูระบบกอนการใชงานทุกคร้ัง ซ่ึงในการพัฒนาจะครอบคลุมการทํางาน
ต้ังแตการจัดการขอมูลการขาย ขอมูลการจัดงาน ขอมูลใบแจงงาน ขอมูลเกี่ยวกับหองจัดงาน ขอมูล
พนักงาน ขอมูลลูกคา ขอมูลบัญชี การออกใบเรียกเก็บเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนการ
ออกรายงานตางๆ ใหแกพนักงานท่ีเกี่ยวของและผูบริหาร  

หลังจากนั้นไดมีการทดลองใชงานระบบโดยการใหพนักงานภายในโรงแรม ดุสิตดีทู 
เชียงใหม  เปนผูทดลองใชงานในระบบงานตางๆ และปรับปรุงแกไขในแตละสวนงานใหเปนไป
ตามกระบวนการและความตองการของโรงแรม จนสามารถเปนท่ีนาพอใจของผูใชงาน ซ่ึงผลการ
ใชงานระบบสามารถจําแนกออกเปนสวนๆ ไดดังนี้ 

1) การจัดการขอมูลผูใชระบบ พบวาผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลของผูใชระบบได 
สะดวก และสามารถกําหนดสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบใหกับผูใชระบบได 

2)  การตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน สามารถปองกันระบบ ไมใหผูท่ีไมไดรับ อนุญาต เขามา
ใชงานระบบได และยังสามารถตรวจสอบวาผูใชงานมีสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลระดับใดไดจากการ
กําหนดเมนูการใชงาน 
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3)  การจัดการขอมูลลูกคา พบวาพนักงานขายสามารถ จัดการกับขอมูลลูกคาได จําแนก
ประเภทของลูกคาวาเปนลูกคาประเภทใด และเก็บขอมูลตางๆท่ีจําเปนตอการใชงานของระบบได
อยางครบถวน สามารถคนหาขอมูลของลูกคาไดงายกวาระบบเดิม 

4) การจัดการขอมูลการขาย พนักงานขาย สามารถจัดการขอมูลการขายไดสะดวกกวา
ระบบเดิมท่ีตองเก็บขอมูลในกระดาษ สามารถเรียกดูขอมูลการจองไดงาย ปรับปรุงขอมูลไดสะดวก 
รวดเร็ว และตรวจสอบยอดการขายของพนักงานขายแตละคนได 

5)  การจัดการขอมูลการจัดงานและหองจัดงาน ผูดูแลหองจัดงาน สามารถจัดการขอมูล
การจัดงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือมีการยืนยันจากพนักงานขาย ผูดูแลหองจัดงานสามารถ
เตรียมขอมูล เพื่อสรางใบแจงงาน เพื่อแจงใหผูเกี่ยวของไดจัดเตรียมความพรอมในการจัดงาน ใน
ดานของการจัดการขอมูลหองจัดงาน สามารถเพ่ิมหองจัดงานเขาไปในระบบไดหากมีการเพิ่ม
สถานท่ีจัดงานในอนาคต 

6) การจัดการขอมูลบัญชี พนักงานบัญชีสามารถจัดการขอมูลบัญชีไดสะดวก ถูกตอง มี
การเก็บขอมูลทางดานบัญชีไวเพื่อเปรียบเทียบกับยอดรายไดท่ีต้ังไวในแตละป ทําใหผูบริหาร
สามารถตรวจสอบไดวาตองวางแผนการตลาดอยางไรเพื่อใหไดยอดรายได ตามท่ีกําหนดไว 

7)  การออกรายงาน พบวารายงานที่จัดทําสามารถครอบคลุมการทํางานเบื้องตนของ
โรงแรม โดยแสดงรายงานไดถูกตอง รูปแบบตรงตามความตองการของผูใชงาน 

จากผลการใชงานระบบดังกลาว พบวาระบบท่ีไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การทํางานในระบบงานเดิม  รวมถึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วการจัดการขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง รวมไปถึงความรวดเร็วในการออกรายงานใหผูบริหาร 
ชวยสงผลใหการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.5 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 

หลังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมสัมมนาและงานจัดเล้ียง 
สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และไดมีการทดลองใชงานมาระยะหน่ึงพบวามีปญหาและ
ขอจํากัดของระบบหลายประการ ดังนี้ 

1) การแสดงขอมูลในหนาคนหาหองจัดงาน เมนูหลัก “reservation” ในสวนท่ีเปนเมนู
ยอย “search room” ยังไมสามารถแสดงขอมูลท่ียังไมใชสถานะ ยืนยันได 

2) ในการสรางใบแจงงานในสวนท่ีเปนเมนูอาหาร ยังไมสามารถเลือกเปนรายการออกมา
ได ยังคงตองพิมพเขาไปโดยพนักงาน ทําใหลาชา  
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3) การเพิ่มขอมูลรายการบัญชีแตละงานท่ีจัด ไมสามารถเพิ่มทีละหลายๆ รายการได ยัง
ตองเพ่ิมทีละรายการทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบทําไดลําบาก 

4) ระบบยังไมมีการขอมูลการทํางานในแตละข้ันตอนวาพนักงานคนใด กระทําการใด 
กับระบบ และขอมูลบาง 

6.6 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมสัมมนาและงานจัด
เล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหมดังนี้ 

1) ควรมีการเก็บขอมูลการทํางานของพนักงานไวเพื่อตรวจสอบวาใครทําอะไรกับระบบ 
และขอมูลในระบบบาง 

2) ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ควรมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) การเพิ่มรายการบัญชีควรจะใหเพิ่มขอมูลแลวไมตองใหแสดงหนาโปรแกรมใหม 
ยังคงใหแสดงรายการท่ีเพิ่มเขาไปกอนหนาไวเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนเพิ่มขอมูลเขาระบบ 

4) ในการตรวจสอบหองจัดงานหนาเมนูหลัก” reservation” เมนูยอย “search room” ควร
เพิ่มใหมีการแสดงรายการจองท่ียังไมไดยืนยันการจัดงานดวย เพื่อใหสามารถดูภาพรวมไดอยาง
ถูกตองมากข้ึน 

5) ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ใหตอบสนองความตองการของผูบริหาร ให
หลากหลายมากกวานี้ 
 


