
 
 

บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจ

สําหรับบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดระบบงานท่ีตรงตาม
ความตองการของผูใชมากท่ีสุดท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ซ่ึงแบบสอบถามถูก
จัดทําเพื่อสอบถาม ผูใชในแตละหนาท่ีมาใชในการทดสอบดังนี้ 

- ผูดูแลระบบ 2 คน 
- พนักงานคลังสินคา 2 คน 
- พนักงานซ้ือ 2 คน 
- พนักงานขาย 3 คน 
- ผูบริหาร 1 คน 

การทดสอบระบบน้ัน ไดทําการทดสอบระบบในเหตุการณการประจําวันโดยใชขอมูล
สินคาไมตํ่ากวา 50 รายการ และการทดสอบไดแก 

1) การล็อกอินเขาสูระบบ มีการทดสอบโดยใชช่ือผูใชงาน และรหัสผานของพนักงาน
ผูใชงานแตละคน 

2) คลังสินคา มีการทดสอบเรียกขอมูลสรุปสินคาคงคลังของสินคาแตละชนิด โดยเลือก
การแสดงขอมูลจาก หมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา และยี่หอสินคา และแสดงรายงาน 

3)  การซ้ือสินคา มีการทดสอบเรียกขอมูลสรุปการซ้ือสินคาแตละชนิด โดยเลือกการ
แสดงขอมูลจาก หมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา และยี่หอสินคา และแสดงปริมาณสินคา
คงเหลือเพื่อความปลอดภัยของสินคาแตละชนิดประกอบดวย และแสดงรายงาน 

4)  การขายสินคา มีการทดสอบการเรียกขอมูลสรุปการขายสินคาแตละชนิด โดยเลือกการ
แสดงขอมูลจาก หมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา และยี่หอสินคา และแสดงรายงาน 

5)  การคํานวณ มีการทดสอบการคํานวณระดับสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย คํานวณ
ประมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด คํานวณจุดส่ังซ้ือ คํานวณจุดคุมทุน คํานวณงบลงทุนซ่ึง
ประกอบดวย การคํานวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย คํานวณระยะเวลาคืนทุน คํานวณอัตรา
ผลตอบแทนคิดลด คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ คํานวณดัชนีการทํากําไร 

6) การออกรายงาน มีการทดสอบความถูกตองของการออกรายงานตางๆ วาสามารถ
แสดงรูปแบบและขอมูลไดตามท่ีผูใชตองการหรือไม 

จากการทดสอบดังกลาวกับผูใชงานในสิทธ์ิตางๆ ไดผลการประเมินและขอเสนอแนะดังนี้ 
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6.1  รูปแบบการประเมินผล 
การประเมินผลระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจดานการเงินสําหรับ บริษัท พงศโชตนา

การยาง จํากัด จะใชกลุมตัวอยางดังท่ีกลาวในขางตน ซ่ึงหัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี้ 
1) ความงายในการใชงานและความเปนมิตรกับผูใช ประเมินจากความสับสนของหนาจอ

ใชงาน การจัดวางตําแหนงปุม รูปแบบหรือชองการปอนคาตางๆ  
2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ ประเมินจากการใชสีและขนาดของตัวอักษรท่ี

เอ้ือตอการใชงานท่ีสะดวกและมองเห็นขอมูลบนระบบไดอยางชัดเจน 
3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการแสดงขอมูลตางๆ ในระบบ 

สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 
4) การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการคนหาขอมูลตางๆ ในระบบ เชน 

ขอมูลพนักงาน ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลจัดซ้ือ ขอมูลการขายสินคา เปนตน  
5) ความถูกตองของระบบในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้ันตอนในการทํางาน

ของระบบงานของบริษัท กับข้ันตอนการทํางานของระบบงานท่ีพัฒนาขึ้นวามีความถูกตองตาม
ข้ันตอนการทํางานท่ีตองการหรือไม 

6) ความสมบูรณของรายงาน ประเมินจากความถูกตองของขอมูลท่ีแสดงวาตรงกับการทํา
รายงานในระบบหรือไม และมีรูปแบบตรงกับท่ีผูใชงานตองการหรือไม 

7) ขอมูลสารสนเทศ ประเมินจากการออกรายงานในระบบที่พัฒนาข้ึนวาตรงกับความ
ตองการของผูใชงานหรือไม 

8) คูมือการใชโปรแกรม ประเมินจากความละเอียดในแตละข้ันตอนของการทํางานใน
ระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนวาอธิบายงายแกการทําความเขาใจหรือไม 

6.2  การวิเคราะหแบบสอบถาม 
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังนี้ 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบพอใช  มีคาเปน  2 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบควรปรับปรุง มีคาเปน  1 
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะถูกนํามาหาคาเฉล่ียเฉล่ียเพื่อหาความพงึพอใจตอการใชงาน

ระบบ โดยใชเกณฑตามตาราง 6.1  
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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 พอใช 
1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 

จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชงานระบบ จํานวน 10 คน ดังผลท่ีแสดง
ในตาราง 6.2  

ตาราง 6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 1 2 3 4 5 คาเฉล่ีย 

1. ความงายในการใชงาน 0 0 4 6 0 3.6 
2. ความสวยงามของหนาจอ 0 2 4 4 0 3.2 
3. ความสะดวกในการเรียกดขูอมูล 0 1 3 4 2 3.7 
4. ความสะดวกในการคนหาขอมูล 0 0 1 4 5 4.4 
5. ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน 0 0 2 6 2 3.2 
6. ความสมบูรณของขอมูลท่ีแสดงในรายงาน 0 1 2 5 2 3.8 
7. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ 0 1 3 3 3 3.8 
8. ความเขาใจในคูมือการใชงานโปรแกรม  0 0 3 5 2 3.9 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.29 

6.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศของระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

ดานการเงินสําหรับ บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดาน
ตาง ๆ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา  3.29 ซ่ึงมีคาแปรผลอยู
ในชวง 3.2 – 4.4 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑปานกลาง และลักษณะการใช
งานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการคนหาขอมูล รองลงมาคือ ความเขาใจใน
คูมือการใชงาน ความสมบูรณของขอมูลท่ีแสดงในรายงาน ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ 
ตามลําดับ 
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6.4 สรุปผลการศึกษา 
การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดาน

การเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 
ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบนี้โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเงิน

ธุรกิจจากการศึกษาจากเอกสาร หนังสือวิชาการ และผูบริหาร เพื่อศึกษารูปแบบและการรวบรวม
ขอมูลสําหรับการนํามาใชคํานวณ และไดศึกษาขอมูลขากฐานขอมูลท่ีใชประกอบการคํานวณตาม
การใชงานสูตรคํานวณตางๆ โดยระบบแบงการทํางานตามสิทธ์ิของผูใชงาน ไดแก ผูดูแลระบบ 
ผูบริหาร พนักงานคลังสินคา พนักงานซ้ือ และพนักงานขาย ผูใชงานจะตองล็อกอินเขาสูระบบกอน
ใชงานทุกคร้ัง ซ่ึงในการพัฒนาจะครอบคลุมการทํางานต้ังแตการจัดการกําหนดสิทธ์ิการใชงานขอ
พนักงานแตละคน ตลอดจนการออกรายงานตางๆใหแกผูใชงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

หลังจากนั้นไดมีการทดลองใชงานระบบโดยการใหพนักงาน และผูบริหารภายในบริษัท
เปนผูทดลองใชงานในระบบงานตางๆ และปรับปรุงแกไขในแตละสวนงานใหเปนไปตาม
กระบวนการและความตองการจนเปนท่ีนาพอใจของผูใชงาน ซ่ึงผลการใชงานระบบสามารถ
จําแนกออกเปนสวนๆ ไดดังนี้ 

1) การเขาสูระบบพบวาสามารถปองกันความปลอดภัยในการเขาสูระบบไดในระดับหนึ่ง 
และสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานโดยแสดงผานเมนูในการใชงานของผูใชแตละคน 

2)  การจัดการขอมูลเบ้ืองตนเขาสูระบบ พบวาการจัดการขอมูลสามารถทําไดงาย สะดวก 
และสามารถตรวจสอบขอมูลเพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนได 

3)  คลังสินคา พบวาสามารถสรุปรายการสินคาคงเหลือ ระดับสินคาคงเหลือเพื่อความ
ปลอดภัย โดยสามารถเลือกการแสดงผลจากหมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา และยี่หอสินคา
ได รวมถึงแสดงรายงานคลังสินคาดวย 

4)  การซ้ือสินคา พบวาสามารถสรุปรายการซ้ือสินคา จุดส่ังซ้ือสินคา และปริมาณการ
ส่ังซ้ือสินคาท่ีประหยัดท่ีสุด โดยสามารถเลือกการแสดงผลจากหมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือ
สินคา และย่ีหอสินคาได อีกท้ังสามารถทําการคํานวณจุดส่ังซ้ือสินคา และปริมาณการส่ังซ้ือสินคา
ท่ีประหยัดท่ีสุดไดท้ังในรูปแบบการเรียกขอมูลจากฐานขอมูล และคํานวณดวยตนเอง รวมถึงแสดง
รายงานการซ้ือดวย 

5) การขายสินคา พบวาสามารถสรุปรายการขายสินคา โดยสามารถเลือกการแสดงผลจาก
หมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา และยี่หอสินคาได รวมถึงรายงานการขายสินคาดวย 
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6)  การคํานวณ พบวาสามารถคํานวณระดับสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย คํานวณ
ประมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด คํานวณจุดส่ังซ้ือ คํานวณจุดคุมทุน คํานวณงบลงทุนซ่ึง
ประกอบดวย การคํานวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย คํานวณระยะเวลาคืนทุน คํานวณอัตรา
ผลตอบแทนคิดลด คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ คํานวณดัชนีการทํากําไร 

7) การออกรายงาน พบวารายงานที่จัดทําสามารถครอบคลุมการทํางานเบื้องตนของ
บริษัท โดยแสดงรายงานไดถูกตอง รูปแบบตรงตามความตองการของผูใชงาน 

จากผลการใชงานระบบดังกลาว พบวาระบบท่ีไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาโดยเฉพาะ
ความลาชาและความถูกตองของขอมูล  รวมถึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสรุปขอมูล รวบรวม
ขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจในการบริหารดานการเงิน การลงทุนใน
โครงการตอไป รวมไปถึงความรวดเร็วในการออกรายงานใหผูบริหาร ชวยสงผลใหการทํางาน
โดยรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.5 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 
หลังจากไดมีการทดลองใชงานพบวามีปญหาและขอจํากัดของระบบหลายประการ ดังนี้ 
1) เนื่องจากระบบที่พัฒนาข้ึนมีการคํานวณท่ียังไมครบถวนสําหรับเร่ืองการเงินธุรกิจ ยัง

มีสูตรการคํานวณอีกมากท่ีผูบริหารสามารถนํามาใชในการคํานวณเพ่ือใชในการ
ตัดสินใจดานการเงิน 

2) การแสดงผลรายงาน ยังไมสามารถใหผูบริหารสามารถเลือกเง่ือนไขไดในทุกรูปแบบ
ตามท่ีตองการ ทําใหรูปแบบการแสดงผลขอมูลอยูในระดับการใชงานท่ีจํากัด 

6.6 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท       

พงศโชตนาการยาง จํากัด 
1) ควรมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2) ควรมีแนวทางการปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน 
3) ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ใหตอบสนองความตองการของผูบริหาร 
4)   ควรปรับปรุงรูปแบบหนาจอการใชงานใหเปนมิตรกับผูใชมากข้ึน เชน ขยายขนาดของ

ตัวอักษร การจัดวางรูปแบบ ลักษณะการใชงานเปนตน 


