
บทท่ี 7 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

  
ระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัดไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อ

รองรับการดําเนินงานโครงการของบริษัท และเพื่อใหไดระบบงานท่ีตรงตามความตองการของผูใช
มากท่ีสุด จึงไดมีการนําโปรแกรมไปทดสอบติดต้ังใชงานจริง และทําการประเมินระบบการบริหาร
โครงการการพัฒนาซอฟตแวรโดยผูใชงาน ดังนี้ 

- ผูบริหาร 1 คน 
- ผูจัดการโครงการ 2 คน 
- ผูดูแลระบบ 1 คน 
- พนักงาน 4 คน 
การทดสอบระบบน้ัน ไดทําการทดสอบระบบโดยใชขอมูลโครงการของบริษัท และ

การทดสอบไดแก 
1) การล็อกอินเขาสูระบบ ไดทําการทดสอบโดยปอนขอมูลผูใชและรหัสผานของ

ผูใชงานแตละคน เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการเขาใชขอมูล 
2) การจัดการขอมูลพื้นฐานของบริษัท มีการทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ และคนหา

ขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคาและขอมูลมาตรฐานบริษัท โดยตรวจสอบขอมูลท่ีมีการบันทึกลงไปใน
ฐานขอมูลไมใหเกิดความซํ้าซอนของขอมูล ตรวจสอบคําเตือนตางๆเม่ือมีการกรอกขอมูลไม
ครบถวน และคําเตือนเม่ือตองการลบขอมูลออกจากระบบ 

3) การจัดการขอมูลโครงการ ทําการทดสอบการเพ่ิมโครงการ ตรวจสอบหากมีขอมูล
โครงการท่ีซํ้ากัน  การปอนขอมูลใหครบถวน การบันทึกขอมูลท่ีทําการแกไข และคนหาขอมูล
ไดผลขอมูลตรงตามเง่ือนไข การบันทึกขอมูลตารางเวลาโครงการที่ไดผลตารางออกมาตามวันเวลา
ท่ีไดกําหนดไว การจัดสรรทรัพยากรไดออกมาตามท่ีเลือก ตรวจสอบคําเตือนตางๆเม่ือมีการกรอก
ขอมูลไมครบถวน และคําเตือนเม่ือตองการลบขอมูลออกจากระบบ 

4) การจัดการขอมูลงาน ทดสอบการเพ่ิมขอมูลงานใหม การตรวจสอบขอมูลท่ีซํ้ากัน
ของแตละงาน ตรวจการปอนขอมูลและคําเตือนหากปอนขอมูลไมครบถวน การบันทึกขอมูลท่ีได 
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ทําการแกไข และการคนหาขอมูลไดผลขอมูลออกมาตรงตามเงื่อนไข การบันทึกขอมูลตารางเวลา
งานท่ีไดตารางตามวันเวลาท่ีกําหนดเอาไว 

5) การจัดการตารางเวลาโครงการโดย PERT/CPM ทําการตรวจสอบการคํานวณ
ตารางเวลา และผลของเสนทางวิกฤติ พรอมกับการตรวจสอบความถูกตองของตารางโครงการ 

6) การออกรายงาน ตรวจสอบผลของการออกรายงานและความถูกตองของรายงาน
ตามเง่ือนไขท่ีปอนไป 

จากการทดสอบดังกลาวกับผูใชงานในสิทธิตางๆ ไดผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

 
7.1 รูปแบบการประเมินผล 

การประเมินผลของระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรจะใชกลุมตัวอยางดังท่ี
กลาวในขางตน ซ่ึงหัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี้ 

1) ความงายในการใชงาน ประเมินจากการจัดวางรูปแบบหนาเว็บเพจ ตําแหนงของ
ปุมควบคุมตางๆ 

2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ ประเมินจากการใชสีและขนาดของ
ตัวอักษรท่ีเอ้ือตอการใชงานท่ีสะดวกและมองเห็นขอมูลไดอยางชัดเจน 

3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการแสดงขอมูลตางๆ ในระบบ 
สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 

4) การปรับปรุงแกไขขอมูล ประเมินจากการสามารถ เพิ่ม แกไข และลบขอมูลไดงาย
และสะดวก 

5) การคนหาขอมูลทําไดงายและไดขอมูลตรงความตองการ ประเมินจากผลของการ
คนหาขอมูลตางๆ ในระบบ 

6) ความสมบูรณของรายงาน ประเมินจากความถูกตองของรายงาน ขอมูลในรายงาน
ท่ีไดนั้นตรงกับความตองการของผูใชงาน 

7) ความถูกตองของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้ันตอนในการ
ทํางานของระบบงานของบริษัท กับข้ันตอนการทํางานของระบบงานใหมท่ีพัฒนาข้ึนวามีความ
ถูกตองตามข้ันตอนการทํางานท่ีตองการ 

8) สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ประเมินจากการ
ความสําเร็จของการนําไปวางแผนดําเนินโครงการ 
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9) คูมือการใชโปรแกรม ประเมินจากความละเอียดในงานแตละข้ันตอน การอธิบาย
ท่ีงายแกการทําความเขาใจ 
 
7.2 การวิเคราะหแบบสอบถาม 

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

 
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะถูกนํามาหาคาเฉล่ียเพื่อหาความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบ โดยใชเกณฑตามตาราง 7.1  
 

ตาราง 7.1 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 8 คน ไดผลดังท่ี

แสดงในตาราง 7.2  
 

ตาราง 7.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะการใชงานระบบ 

ในดานตางๆ 

1 2 3 4 5 
คาเฉล่ีย 

1. ความงายในการใชงาน 0 
(0%) 

1 
(12.5%) 

3 
(37.5%) 

3 
(37.5%) 

1 
(12.5%) 

3.50 
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ตาราง 7.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
ลักษณะการใชงานระบบ 

ในดานตางๆ 

1 2 3 4 5 
คาเฉล่ีย 

2. ความสวยงามของหนาจอ 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(12.5%) 

4 
(50%) 

3 
(37.5%) 

4.25 

3. ความสะดวกในการเรียกดู
ขอมูล 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(25%) 

4 
(50%) 

2 
(25%) 

4.00 

4. ความสะดวกในการแกไข
ขอมูล 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(37.5%) 

4 
(50%) 

1 
(12.5%) 

3.75 

5. ความสะดวกในการคนหา
ขอมูล 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(25%) 

3 
(37.5%) 

3 
(37.5%) 

4.12 

6. ความสมบูรณของรายงาน 0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(25%) 

4 
(50%) 

2 
(25%) 

4.00 

7. ความถูกตองของระบบใน
การปฏิบัติงาน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(12.5%) 

4 
(50%) 

3 
(37.5%) 

4.25 

8. การเปนแหลงขอมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(50%) 

4 
(50%) 

4.50 

9. คูมือการใชงานโปรแกรม
เขาใจงายและชัดเจน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(25%) 

4 
(50%) 

2 
(25%) 

4.00 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.06 
 
7.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร ในดาน
ของลักษณะการใชงานระบบดานตาง ๆ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงาน
ระบบมีคา 4.06  ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยู
ในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปนแหลงขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ รองลงมาคือ ความสวยงามของหนาจอ ความถูกตองของระบบในการ
ปฏิบัติงาน ตามลําดับ 
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7.4 สรุปผลการศึกษา 
การพัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร บริษัทอินคอน จํากัด เปนการ

คนควาแบบอิสระ มีวัตถุประสงคเพื่อนําระบบมาบริหารโครงการของบริษัทอินคอน จํากัด ชวยให
ผูจัดการโครงการมีเคร่ืองมือชวยในการวางแผนตารางการดําเนินโครงการ สามารถเก็บขอมูล
โครงการตางๆไวเพื่อการนําตารางเวลาของโครงการมาเปรียบเทียบกับการดําเนินงานจริงและยัง
สามารถนําขอมูลโครงการเกามาเปนแบบแผนการจัดตารางได ชวยในเรื่องของการบริหารและการ
จัดสรรทรัพยากรของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคามากท่ีสุด ผูบริหารสามารถ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ พรอมท้ังยังสามารถตรวจสอบคุณภาพของ
ซอฟตแวรจากการตรวจสอบมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานงาน พนักงานมีกรอบการทํางานท่ี
รัดกุม ปญหาที่ติดขัดไดรับการชวยแกไขจากการบันทึกขอมูลการทํางาน ซ่ึงชวยใหไดงานท่ีมี
คุณภาพ และหลังจากการนําโปรแกรมไปทดสอบกับขอมูลโครงการ ทดลองใชงานโดยผูใชงาน
จริง พบวาระบบสามารถตอบสนองตอการวางแผนดําเนินการโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตรงความตองการของผูใชงานเปนอยางดี 
 
7.5 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 

หลังจากไดมีการทดลองใชงานพบวามีปญหาและขอจํากัดของระบบหลายประการ 
ดังนี้ 

1) การพิมพรายงานโครงการออกมาดู สีของตารางจะไมแสดงผล เนื่องจากขอจํากัด
ของ Browser ท่ีใช จึงแสดงผลออกมาเปนขอความแทน 

2) การปอนขอมูลโครงการเพ่ือนําไปคํานวณ PERT และ CPM ผูจัดการโครงการตอง
มีความเขาใจตอหลักการของการวางแผนควบคุมโครงการดวยสองวิธีนี้ 

3) การกําหนดวันเร่ิมตนโครงการและวันส้ินสุดโครงการดวยปฏิทินนั้น ยังมีขอจํากัด
ของการเลือกชวงวันท่ี เนื่องจากตองเลือกทีวันจบครบวันทําใหไมสะดวกตอการใชงาน 

4) การแสดงขอมูลของรหัสท่ีใชในระบบนั้นยังไมสามารถแสดงขอมูลของรหัสท่ี
บงช้ีไดชัดเจนวารหัสนั้นมีความหมายหรือบอกขอมูลอ่ืนๆอีกหรือไม หากตองการดูขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับรหัสนั้นจะตองเขาไปดูในรายละเอียดของขอมูลอีกที ซ่ึงทําใหไมสะดวกหากตองการ
นําขอมูลไปใชในทันที 
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7.6 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร มีดังนี้ 
1) ควรมีระบบเตือนผูใชงาน เม่ือมีการปอนขอมูลงานยอยท่ีไมสอดคลองกับข้ันตอน

ท่ีกําหนด 
2) การกําหนดงานในโครงการ ควรมีภาพเสนกิจกรรมในการเลือก เพื่อใหเกิดความ

สะดวกในการคํานวณ PERT และ CPM ใหมีความถูกตองแมนยํามากข้ึน 
3) ควรพัฒนาใหปฏิทินท่ีใชกับระบบมีความยืดหยุนตอบสนองตอการเลือกกําหนด

วันเร่ิมตนและวันส้ินสุดโครงการ 
4) ควรมีการใชรหัสท่ีสามารถบงบอกขอมูลอ่ืนๆของรหัสท่ีชัดเจน เพื่อความสะดวก

ตอการนําขอมูลไปใช 
 
 


