
 
 

บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน ส.อะไหล 

จังหวัดเพชรบูรณ โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดระบบงานท่ีตรงตามความตองการของผูใช
มากท่ีสุดท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล และซ่ึงแบบสอบถามถูกจัดทําเพื่อสอบถาม ผูใช
ในแตละหนาท่ีมาใชในการทดสอบดังนี้ 

- ผูดูแลระบบ 1 คน 
- พนักงาน 4 คน 
- ผูบริหาร 2 คน 

 การทดสอบระบบนั้น ไดทําการทดสอบระบบในเหตุการณการประจําวันโดยใชขอมูล
สินคาไมตํ่ากวา 10 รายการ และการทดสอบไดแก 

1) การล็อกอินเขาสูระบบ มีการทดสอบโดยใชช่ือผูใชงาน และรหัสผานของพนักงาน
ผูใชงานแตละคน 

2)  การจัดการขอมูลเบ้ืองตน มีการทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ และคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
สินคา ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลราคาสินคา ขอมูลหนวยนับ ขอมูลผูใชระบบ ขอมูลหนาจอระบบ 
ขอมูลสินคาแถม ขอมูลสวนลดสินคา ขอมูลสินคายอย ขอมูลตัวแทนจําหนาย และขอมูลลูกคา โดย
ตรวจสอบขอมูลท่ีมีการบันทึกลงไปในฐานขอมูลไมใหเกิดความซํ้าซอนระหวางขอมูล    

3)  การจัดซ้ือสินคา มีการทดสอบการเพ่ิม แกไข ลบ คนหาขอมูลสินคา รายละเอียดของ
สินคา รายการสินคา ประเภทสินคา การเช็คสถานะสินคาท่ีพรอมขายเม่ือมีการกําหนดขอมูล
ครบถวน การแสดงราคาสินคาในแตละตัวแทนจําหนายประกอบดวยราคาทุนลาสุด จํานวนท่ีส่ังซ้ือ 
และราคารวม เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวจึงพิมพใบส่ังซ้ือสินคา ทดสอบการเพ่ิม แกไข และลบ
ขอมูลการส่ังซ้ือ การคนหาใบส่ังซ้ือ การตรวจรับสินคาจากผูจําหนาย และตรวจสอบใบส่ังซ้ือท่ีคาง
รับสินคา การตรวจสอบคลังสินคาเม่ือมีการรับสินคาจากผูจําหนาย รวมไปถึงการบันทึกหนี้ท่ี
เกิดข้ึนเม่ือมีการรับสินคา อีกท้ังยังมีการบันทึกรายการหนี้คงคางท่ีตองชําระแกเจาหนี้ และ
รายละเอียดการจายชําระดวย 

4) คลังสินคา มีการทดสอบการกําหนดจุดส่ังซ้ือสินคา การแสดงจุดส่ังซ้ือโดยอางอิงจาก
ปริมาณการขายการตรวจสอบสินคาท่ีถึงจุดส่ังซ้ือ และสินคาท่ีอยูในคลังสินคาวาสามารถแสดง
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รายการสินคาท่ีมีอยูจริงในคลังไดถูกตองหรือไม 
5)  การขายสินคา มีการทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ คนหาขอมูลลูกคา การตรวจสอบ

รหัสสินคาเม่ือทําการขาย ตรวจสอบจํานวนสินคาท่ีสามารถทําการขายได สวนลดของสินคา การ
คํานวณภาษี พิมพใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษี ตรวจสอบการตัดสินคาออกจากคลังสินคาได
ถูกตองหรือไม การรับเปล่ียนสินคาจากลูกคา สามารถคนหาใบขายสินคาของลูกคาท่ีซ้ือ การยกเลิก
การขาย การตั้งหนี้เม่ือทําการขายเงินเช่ือ แสดงขอมูลคางชําระรวมถึงคางชําระเกินกําหนดหาก
ลูกคาไมชําระภายในเวลาที่กําหนด และเม่ือลูกคาชําระเงินสามารถที่จะทําการรับชําระ และแสดง
ยอดหนี้คงคางได 

6) การออกรายงาน มีการทดสอบความถูกตองของการออกรายงานตางๆ วาเปนไปตามท่ี
ตองการหรือไม 

จากการทดสอบดังกลาวกับผูใชงานในสิทธิตางๆ ไดผลการประเมิน และขอเสนอแนะดังนี้ 
 

6.1  รูปแบบการประเมินผล 
การประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณจะใชกลุม

ตัวอยางดังท่ีกลาวในขางตน ซ่ึงหัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี้ 
1) ความงายในการใชงาน และความเปนมิตรกับผูใช ประเมินจากความสับสนของ

หนาจอใชงาน การจัดวางตําแหนงปุมหรือชองตางๆ ของโปรแกรม 
2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ ประเมินจากการใชสี และขนาดของตัวอักษรท่ี

เอ้ือตอการใชงานท่ีสะดวก และมองเห็นขอมูลบนระบบไดอยางชัดเจนและถูกตอง 
3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการแสดงขอมูลตางๆ ในระบบ 

สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 
4) การปรับปรุงแกไข ประเมินจากการเพิ่ม แกไข และการลบ ขอมูลเบ้ืองตน การจัดการ

ขอมูลสินคา รายการสินคา ราคาสินคา การเลือกรายการสินคาเพื่อเพิ่ม แกไข หรือลบในรายการ
จัดซ้ือสินคา การขายสินคา การรับคืนสินคาจากลูกคา การสงคืนสินคาไปยังตัวแทนจําหนาย การ
ยกเลิกใบทํารายการ 

5) การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการคนหาขอมูลตางๆ ในระบบ เชน 
ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา และขอมูลการขายสินคา เปนตน  

6) ชวยลดข้ันตอนการทํางานเม่ือเทียบกับข้ันตอนเดิม ประเมินจากการทํางานใน
ระบบงานเดิมซ่ึงเปนการจดบันทึกลงในเอกสารท้ังหมดและตองมีการสอบถามขอมูลอยูตลอดเวลา 
กับระบบงานใหมท่ีสามารถทราบขอมูลตางๆ ตามตองการไดทันที  
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7) ความถูกตองของระบบในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้ันตอนในการทํางาน
ของระบบงานของราน กับข้ันตอนการทํางานของระบบงานใหมท่ีพัฒนาข้ึนวามีความถูกตองตาม
ข้ันตอนการทํางานท่ีตองการหรือไม 

8) ความสมบูรณของรายงาน ประเมินจากความถูกตองของขอมูลท่ีแสดงวาตรงกับการทํา
รายงานในระบบหรือไม และมีรูปแบบตรงกับท่ีผูใชงานตองการหรือไม 

9) ขอมูลสารสนเทศ ประเมินจากการออกรายงานในระบบที่พัฒนาข้ึนวาตรงกับความ
ตองการของผูใชงานหรือไม 

10) คูมือการใชโปรแกรม ประเมินจากความละเอียดในแตละข้ันตอนของการทํางานใน
ระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนวาอธิบายงายแกการทําความเขาใจหรือไม 

6.2  การวิเคราะหแบบสอบถาม 
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังนี้ 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะถูกนํามาหาคาเฉล่ียเพื่อหาความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบ โดยใชเกณฑตามตาราง 6.1  

ตาราง 6.1 เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจ 

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 

จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชงานระบบ จํานวน 7 คน ดังผลท่ีแสดงใน
ตาราง 6.2  
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ตาราง 6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

1. ความงายในการใชงาน 0 0 2 4 1 3.86 
2. ความสวยงามของหนาจอ 0 3 4 0 0 2.57 
3. ความสะดวกในการเรียกดขูอมูล 0 0 1 3 3 4.29 
4. ความสะดวกการแกไขขอมูล 0 0 1 2 4 4.43 
5. ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0 0 0 3 4 4.57 
6. การลดงานในข้ันตอนเดิม 0 0 1 3 3 4.29 
7. ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน 0 0 2 2 3 4.14 
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีแสดงในรายงาน 0 0 1 4 2 4.14 
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ 0 1 2 3 1 3.43 
10. ความเขาใจในคูมือการใชงานโปรแกรม  0 1 3 3 0 3.29 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.90 

6.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน ส.อะไหล จังหวัด

เพชรบูรณ ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดย
ภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา  3.90 ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 2.57 – 4.57 ซ่ึงหมายถึงระดับความ
พึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความ
สะดวกในการคนหาขอมูล รองลงมาคือ ความสะดวกในการคนหาขอมูล ความสะดวกในการ
เรียกดูขอมูล การลดงานในข้ันตอนเดิม ตามลําดับ 
 

6.4 สรุปผลการศึกษา 
การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการราน ส.

อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบนี้โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบการ

จัดการ ศึกษาข้ันตอนการทํางานของฝายตางๆ โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถาม และศึกษาจาก
เอกสาร เพื่อดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบงานใหม และไดศึกษาความรูเพิ่มเติมจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จากนั้นจึงไดทําการวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนาระบบข้ึน 
โดยระบบแบงการทํางานตามสิทธิของผูใชงาน ไดแก พนักงาน ผูดูแลระบบ และผูบริหาร ผูใชงาน
จะตองล็อกอินเขาสูระบบกอนการใชงานทุกคร้ัง ซ่ึงในการพัฒนาจะครอบคลุมการทํางานต้ังแต
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การจัดการขอมูลเกี่ยวกับสินคา ขอมูลผูใชระบบ ขอมูลลูกคา ขอมูลตัวแทนจําหนาย การจัดซ้ือ
สินคา การตรวจรับสินคา การจัดการคลังสินคา การขายสินคา ตลอดจนการออกรายงานตางๆ 
ใหแกผูใชงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

หลังจากนั้นไดมีการทดลองใชงานระบบโดยการใหพนักงานภายในรานเปนผูทดลองใช
งานในระบบงานตางๆ และปรับปรุงแกไขในแตละสวนงานใหเปนไปตามกระบวนการและความ
ตองการจนเปนท่ีนาพอใจของผูใชงาน ซ่ึงผลการใชงานระบบสามารถจําแนกออกเปนสวนๆ ได
ดังนี้ 

1) การเขาสูระบบพบวาสามารถปองกันความปลอดภัยในการเขาสูระบบไดในระดับหนึ่ง 
และสามารถตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานโดยแสดงผานเมนูในการใชงานของผูใชแตละคน 

2)  การจัดการขอมูลเบ้ืองตนเขาสูระบบ พบวาการจัดการขอมูลสามารถทําไดงาย สะดวก 
และสามารถตรวจสอบขอมูลเพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนได 

3)  การจัดซ้ือสินคา พบวาสามารถจัดการขอมูลสินคา ขอมูลราคาสินคาไดครอบคลุมการ
ใชงาน การจัดซ้ือและการตรวจรับสินคาทําไดสะดวก โดยมีการเก็บรายละเอียดในการทํารายการ
ตรวจรับสินคาในแตละคร้ัง ซ่ึงสามารถตรวจเช็คการตรวจรับสินคาในแตละคร้ังได รวมไปถึงยอด
หนี้และขอมูลหนี้ท่ีเกิดข้ึนดวย 

4) คลังสินคาสามารถตรวจสอบขอมูลสินคาในคลังไดอยางถูกตอง 
5)  การขายสินคาสามารถจัดการขอมูลลูกคา ไดอยางสะดวก โดยไมตองรอการสอบถาม

ขอมูลเชนระบบเดิม การขายสินคาสามารถกระทําไดดี เรียกดูขอมูลสินคาไดสะดวก การรับคืน
สินคาของลูกคาสามารถตรวจสอบรายการขายสินคาท่ีลูกคาตองการคืนสินคาไดรวดเร็ว และ
สามารถตรวจสอบยอดหนี้คงคางของลูกคาไดทันทีโดยไมตองทําการสอบถามขอมูลขามฝาย
รวมถึงสามารถใชขอมูลในการติดตามหน้ีคางชําระของลูกคาไดอีกดวย 

6) การออกรายงาน พบวารายงานที่จัดทําสามารถครอบคลุมการทํางานเบื้องตนของ
บริษัท โดยแสดงรายงานไดถูกตอง รูปแบบตรงตามความตองการของผูใชงาน 

จากผลการใชงานระบบดังกลาว พบวาระบบท่ีไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาโดยเฉพาะ
ความลาชาและความถูกตองท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในระบบงานเดิม  รวมถึงเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วการจัดการขอมูลเกี่ยวกับการขายสินคา จัดการคลังสินคา รวมไปถึงความรวดเร็วในการออก
รายงานใหผูบริหาร ชวยสงผลใหการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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6.5 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 
หลังจากไดมีการทดลองใชงานพบวามีปญหาและขอจํากัดของระบบหลายประการ ดังนี้ 
1) ในการติดต้ังโปรแกรมท้ังในกรณีท่ีติดต้ังโปรแกรมใหม และกรณีท่ีมีการปรับปรุง

แกไขโปรแกรม ทําไดไมสะดวกเนื่องจากตองทําการติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรทุก
เคร่ือง 

2) การแสดงผลรายงาน ยังไมสามารถใหผูบริหารสามารถเลือกเง่ือนไขไดในทุกรูปแบบ
ตามท่ีตองการ ทําใหรูปแบบการแสดงผลขอมูลอยูในระดับการใชงานท่ีจํากัด 
 

6.6 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณมี

ดังนี้ 
1) การพัฒนาระบบควรใหอยูในรูปแบบของ Web Application เพื่อใหงายตอการติดต้ัง 

โปรแกรมในกรณีท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมระบบ หรือมีการขยายสาขาจะ
สามารถใชฐานขอมูลเดียวกันเพื่อสะดวกในการดึงรายงานสารสนเทศใหกับผูบริหาร 

2) ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ใหตอบสนองความตองการของผูบริหาร 
3)   ควรพัฒนาสวนในการจัดการการเงิน 
4) ควรเพิ่มในสวนของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ ใหสามารถเช่ือมโยงขอมูลสินคากับขอมูล

ตัวแทนจําหนายสินคาได โดยในการส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ังสามารถระบุไดวาตัวแทน
จําหนายแตละรานจําหนายสินคาประเภทไหนบาง 

 


