
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูล ออกแบบโครงสราง
ซอฟตแวรและหนาจอแสดงผล จนถึงการพัฒนาซอฟตแวรใหสามารถทํางานไดตามความตองการ
ของผูใชงานในโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูนแลว  ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการ
ใชงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน 
โดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดระบบงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ตองการของผูใชมากท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามถูกจัดทําเพื่อสอบถาม พนักงานแตละแผนก และ
ผูบริหาร ของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน ซ่ึงใชกลุมผูใชงานระบบในการประเมิน
จํานวน 6 คนโดยแบงเปนพนักงานบันทึกขอมูล 2 คน พนักงานคลังสินคา 2 คน และผูบริหาร 2 คน 
โดยการทดสอบนั้น ไดใชขอมูลสินคาท่ีมีอยูในโรงงานจริงในทุกประเภทขอมูล การทดสอบระบบ
นั้น ไดทําการทดสอบระบบในเหตุการณการประมวลผล ไดแก 

1) การล็อกอินเขาสูระบบ มีการทดสอบโดยใชช่ือผูใชงาน และรหัสผานของพนักงานแต
ละคน เพื่อเปนการปองกันความปลอดภัยใหกับระบบในระดับหนึ่ง 

2)  การจัดการขอมูลภายในโรงงาน มีการทดสอบการเพ่ิม แกไข ลบ เกี่ยวกับโรงงาน
ท้ังหมด ไดแก ขอมูลลูกคา ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา ขอมูลอะไหล ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักร 
ขอมูลคาปรับ และขอมูลพนักงาน โดยตรวจสอบขอมูลท่ีมีการบันทึกลงไปในฐานขอมูลไมใหเกิด
ความซํ้าซอนระหวางขอมูล    

3)  การตรวจสอบคลังสินคา ไดมีการทดสอบในการคนหาขอมูลท่ีไดทําการบันทึกใน
ฐานขอมูลจากพนักงานบันทึกขอมูลเพื่อเรียกดูรายละเอียดตาง ๆ ซ่ึงสามารถใชสําหรับการทํา
รายการตาง ๆ เพื่อการเบิกจายการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร การเรียกดูขอมูลคาปรับตาง ๆ ท่ี
จากเดิมเปนการบันทึกดวยกระดาษ หรือไมไดมีการบันทึก 

4) การออกรายงาน มีการทดสอบความถูกตองของการออกรายงานตางๆ วาเปนไปตามท่ี
ไดทํารายการไวหรือไม 

 

จากการทดสอบดังกลาวกับผูใชงานในสิทธิตางๆ ไดผลการประเมินและขอเสนอแนะดังนี้ 
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5.1  รูปแบบการประเมินผล 
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูนผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจตอการใชงานระบบของผูใช  โดยผลการตอบแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานระบบ จํานวน6 
คนประกอบดวย ผูบริหาร 2  คน พนักงานบันทึกขอมูล 2 คน พนักงานคลังสินคา 2 คน ซ่ึงไดให
ผูใชงานระบบท้ัง 6 คนไดดูภาพรวมการใชงานของระบบท้ังหมด และทดสอบการใชงานจริง
ข้ึนกับขอมูลตัวอยางจริงท่ีมีอยูภายในโรงงาน ซ่ึงไดทําการประเมินผลชวงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 
2552 ถึง 10 กันยายน พ.ศ.2552 

สําหรับกลุมผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป
จังหวัดลําพูนสามารถเขาใชงานได ตามสิทธิการใชงาน โดยหัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี ้

1) ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน ประเมินจากการจัดวางชอง
กรอกขอมูล การแสดงขอมูลตางๆ วาเหมาะสมกับการใชงานของผูใชงานหรือไม 

2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ ประเมินจากการใชสีและขนาดของตัวอักษร 
เพื่อเอ้ืออํานวยตอการใชงานท่ีสะดวกและมองเห็นขอมูลบนระบบไดอยางชัดเจน 

3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการแสดงขอมูลตางๆ ในระบบ 
สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 

4) การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการเพ่ิม แกไข และลบขอมูล ซ่ึง
เปนการจัดการขอมูลในสวนของพนักงานบันทึกขอมูล 

5) การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการคนหาขอมูลตางๆ ในระบบ เชน 
ขอมูลพนักงาน ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลจัดซ้ือ ขอมูลการขายสินคา เปนตน  

6) ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา ประเมินจากการทํางานใน
ระบบงานเดิมซ่ึงเปนการจดบันทึกลงในกระดาษเพียงอยางเดียว กับระบบงานใหมซ่ึงเปนการ
ทํางานผานระบบที่ออนไลนอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินคา 
สินคาท่ีพรอมขายท่ีอยูในคลังสินคา หรือขอมูลลูกคาไดทันที  

7) ความถูกตองของระบบในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้ันตอนในการทํางาน
ของระบบงานของโรงงาน กับข้ันตอนการทํางานของระบบงานใหมท่ีพัฒนาข้ึนวามีความถูกตอง
ตามข้ันตอนการทํางานท่ีตองการหรือไม 

8) ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน ประเมินจากความถูกตองของขอมูลท่ีมีอยู
ในรายงานวาตรงกับการทํารายงานในระบบหรือไม และรูปแบบตรงกับท่ีผูใชงานตองการหรือไม 
ขอนี้จะสอบถามเฉพาะผูบริหาร 
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9) ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน ประเมินจากการออกรายงานในระบบท่ี
พัฒนาข้ึนวาตรงกับความตองการของผูบริหารหรือไม ขอนี้จะสอบถามเฉพาะผูบริหาร 

 
5.2  ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ ดังตอไปนี้ 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 

• ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
 

จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 6 คน จะได
จํานวนของผูท่ีตอบในแตละขอคําถาม ดังแสดงในตาราง 5.1  

 
ตาราง 5.1 จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 

มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

1. ความเหมาะสมของการจัดวาง
เคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 

5 
(83.33) 

1 
(16.67) 

- - 
 

- 
 

2. ความสวยงามของการออกแบบ
หนาจอ 

4 
(66.67) 

2 
(33.33) 

- - 
 

- 
 

3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

3 
(50.00) 

2 
(33.33) 

1 
(16.67) 

- 
 

- 
 

4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและ
สะดวก 

4 
(66.67) 

2 
(33.33) 

- 
 

- 
 

- 
 

5. การคนหาขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

3 
(50.00) 

2 
(33.33) 

1 
(16.67) 

- 
 

- 
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ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคย
ปฏิบัติอยูเปนประจํา 

5 
(83.33) 

1 
(16.67) 

- 
 

- 
 

- 
 

7. ความถูกตองของระบบในข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

4 
(66.67) 

2 
(33.33) 

- - 
 

- 
 

8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูใน
รายงาน (เฉพาะผูบริหาร) 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

- 
 

- 
 

- 
 

9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความ
ตองการใชงาน 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 

นําขอมูลการตอบคําถามท่ีไดมาทําการคํานวณหาคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการใชงาน
ระบบ  โดยใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจตามตาราง 5.2 

 

ตาราง 5.2 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 โดยทําการอานคาและจดัทําผลการ
วิเคราะหไดดังตอไปนี ้
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ตาราง 5.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 4.83 มากท่ีสุด 
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 4.67 มากท่ีสุด 
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.33 มาก 
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 4.67 มากท่ีสุด 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.33 มาก 
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 4.33 มาก 
7. ความถูกตองของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.83 มากท่ีสุด 
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 4.50 มากท่ีสุด 
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน 4.50 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.55 มากท่ีสุด 

 
 
5.3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ต

อํานวยศิลปจังหวัดลําพูน ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ พบวาคาเฉล่ียความพึง
พอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา  4.55 ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 4.50-5.00 ซ่ึงหมายถึง
ระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมากท่ีโดยผูใชงานสามารถแกไขจุดบกพรองเดิมของ
ระบบงานไดเปนอยางดีโดยเฉพาะในสวนของการจัดการขอมูลการเบิกจายอะไหล การยืมคืน
อุปกรณเคร่ืองจักร และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจท่ีเพิ่มเติมข้ึนมา คือ ขอมูลสารสนเทศ
สามารถชวยในการตัดสินใจได ซ่ึงในระบบการทํางานเดิมไมไดมีอยู บางขอมูลเม่ือแสดงผลออกมา
จากรายงานแลวทําใหผูบริหารสามารถเขาใจถึงรายละเอียดตาง ๆ ภายในโรงงานไดมากยิ่งข้ึน 
 

5.4 สรุปผลการศึกษา 
การคนควาแบบอิสระเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ต

อํานวยศิลปจังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในดานการจัดการระบบการ
จัดการภายในคลังสินคาท้ังหมดและตองการดําเนินกลยุทธทางดานการตลาดเพื่อใหโรงงานมี
ประสิทธิภาพในดานการจัดการภายในโรงงานมากข้ึน ซ่ึงจากเดิมมีปญหาในหลายดานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพนักงาน ไดแก การเบิกจายอะไหลตาง ๆ การยืมคืน
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อุปกรณและเครื่องจักร ซ่ึงไมมีการบันทึกท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ การเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อ
ชวยดูแลจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ทําใหส้ินเปลืองงบประมาณมาก จึงไมสามารถท่ีจะขยายกําลังผลิตได
เทาท่ีควร 

ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพ่ือสรางระบบนี้โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
จัดการโรงงานจากผูบริหารโรงงานและประสบการณของตนเองท่ีไดบริหารจัดการโรงงานมาใน
ระยะหนึ่ง ไดศึกษาข้ันตอนการทํางานของแผนกตางๆ โดยการสังเกต ตรวจสอบขอมูลและบันทึก
ขอมูลตาง ๆ ภายในโรงงาน สัมภาษณ สอบถาม ฯลฯ  เพื่อดําเนินการวิเคราะหความตองการของ
ระบบงานใหม  และไดศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จากนั้นจึงไดทําการ
วิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนาระบบข้ึน โดยระบบแบงการทํางานตามสิทธิของผูใชงาน 
ไดแก พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานคลังสินคา และผูบริหาร ซ่ึงผูใชงานจะตองล็อกอินเขาสู
ระบบกอนการใชงานทุกคร้ัง ซ่ึงในการพัฒนาจะครอบคลุมการทํางานต้ังแตการจัดการขอมูลการ
ส่ังซ้ือสินคา ขอมูลอะไหล ขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร ขอมูลคาปรับ ขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคา 
ขอมูลการเบิกจายอะไหล ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร ตลอดจนการออกรายงานตางๆ 
ใหแกผูบริหาร  

หลังจากนั้นไดมีการทดลองใชงานระบบโดยการใหพนักงานภายในโรงงานเสื้อแจ็กเก็ต

อํานวยศิลปจังหวัดลําพูน เปนผูทดลองใชงานในระบบงานตางๆ และปรับปรุงแกไขในแตละสวน

งานใหเปนไปตามกระบวนการและความตองการของโรงงาน จนสามารถเปนท่ีนาพอใจในระบดับ
หนึ่งของผูใชงาน ซ่ึงผลการใชงานระบบสามารถจําแนกออกเปนสวนๆ ไดดังนี้ 

1) การล็อกอินเขาสูระบบ พบวาสามารถปองกันความปลอดภัยในการเขาสูระบบไดใน
ระดับหนึ่ง และสามารถตรวจสอบสิทธิการเขาใชงาน โดยแสดงออกในรูปของเมนูตามการใชงาน
ของพนักงาน 

2)  การจัดการขอมูลภายในโรงงาน พบวาการจัดการขอมูลสามารถทําไดงาย สะดวก และ
สามารถตรวจสอบขอมูลเพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนได 

3)  การตรวจสอบคลังสินคา พบวาสามารถตรวจสอบคนหาขอมูลตาง ๆ ไดรวดเร็วซ่ึง
สามารถใชอางอิงในการทํารายการตาง ๆ เชนการเบิกจายอะไหล ไดทันทีหลังจากมีการแจงขอมูล
การบันทึกการเบิกจายอะไหลมาจากพนักงานบันทึกขอมูล ซ่ึงเปนท่ีพอใจของผูบริหารเปนอยาง
มากเนื่องจากสามารถตรวจสอบจํานวน ท่ีพนักงานเบิกไปไดอยางถูกตอง ไมเกิดการสูญหาย 

4) การออกรายงาน พบวาขอมูลท่ีไดชวยใหผูบริหารทราบถึงขอมูลหลาย ๆ สวนภายใน
โรงงานเชน ขอมูลดานสถิติตาง ๆ ทําใหสามารถวางแผนการจัดการตอไปได แตผูบริหารยังคง
อยากใหมีการเพิ่มขอมูลในบางสวนเชน การเก็บขอมูลสถิติประสิทธิภาพของพนักงานซ่ึงในระบบ



 49

นี้ยังไมสามารถทําไดเนื่องจากตองมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป จังหวัดลําพูนตอไปอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถทําได 

จากผลการใชงานระบบดังกลาว พบวาระบบท่ีไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การทํางานในระบบงานเดิม  รวมถึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วการจัดการขอมูลเกี่ยวกับคลังสินคา 
รวมไปถึงความรวดเร็วในการออกรายงานใหผูบริหาร ชวยสงผลใหการทํางานโดยรวมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

5.5 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 
หลังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัด

ลําพูนและไดมีการทดลองใชงานพบวามีปญหาและขอจํากัดของระบบหลายประการ ดังนี้ 
1) เนื่องจากระบบท่ีพัฒนาข้ึนเปนระบบท่ีเกี่ยวกับคลังสินคา ดังนั้นจะตองมีความรวดเร็ว

ในการทํางาน ซ่ึงระบบท่ีพัฒนาข้ึนเปนเว็บไซตในการจัดการขอมูล อาจจะเกิดความลาชาในการ
สงผานขอมูล สงผลใหขอมูลท่ีไดเกิดความผิดพลาด 

2)    การแสดงผลรายงาน ยังไมสามารถทําไดตรงกับความตองการของผูบริหารทั้งหมด
เนื่องมาจากบางขอมูลตองทําการเก็บขอมูลเปนเวลานาน จึงตองมีการพัฒนาระบบน้ีตอไปอีกอยาง
ตอเนื่อง 
 
5.6 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป
จังหวัดลําพูน ดังนี้ 

1) ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ใหตอบสนองความตองการของผูบริหารให
มากกวานี้ในอนาคต 

2) ควรเพิ่มขอบเขตในอนาคตจากการจัดการคลังสินคาเปนการจัดการทุกอยางท่ี
ครอบคลุมท้ังโรงงาน เชนการเพิ่มระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงงาน 

 


