
บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาและคนควาแบบอิสระในเร่ือง ระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา ผู

คนควาไดมีการประเมินผลการใชงานของระบบเพ่ือใหไดระบบสารสนเทศท่ีสะดวกตอการใชงาน 
ตรงกับความตองการของผูใชงาน และกอใหเกิดประโยชนตอองคกรมากท่ีสุดท้ังในดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลสอบถาม
ผูใชงานระบบดังนี้ 

- ผูดูแลระบบ 
- พนักงานฝายจดัซ้ือวัตถุดิบ 
- พนักงานฝายสินคาคงคลัง 
- พนักงานฝายขายสินคา 
- พนักงานฝายบุคลากร 
- พนักงานฝายการเงิน   
- ผูจัดการ 
ในการทดสอบระบบนั้น ไดทําการทดสอบโดยใหผูใชงานแตละคนทําการทดลองใช

งานระบบตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานจริง โดยรายละเอียดของการทดสอบมีดังนี้  
1) การล็อกอินเขาสูระบบ ทําการทดสอบการใชงานโดยการใชช่ือผูใชงานและ

รหัสผาน ของผูใชงานแตละคน โดยเพื่อความปลอดภัยของระบบ รหัสผานจะถูกเขารหัสไวโดยใช
การเขารหัสแบบ UTF-8 character encodings 

2) ผูดูแลระบบ ทําการทดสอบการใชงาน โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลผูใชระบบ 
หลังจากนั้นใหทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลผูใชระบบตามเง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ือง
ของการแกไข  และลบขอมูลผูใชระบบ 

3) พนักงานฝายจัดซ้ือวัตถุดิบทําการทดสอบ  ดังนี้คือ  
(1) ระบบงานขอมูลรานคาวัตถุดิบ  โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลรานคาวัตถุดิบ  

หลังจากนัน้ใหทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลรานคาวัตถุดิบตามเง่ือนไขแลวก็ทดสอบใน
เร่ืองของการแกไขและลบขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
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(2) ระบบงานขอมูลวัตถุดิบ โดยใหทําการเพิ่มขอมูลวัตถุดิบ หลังจากนั้นให
ทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลวัตถุดิบตามเง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ืองของการแกไข และ
ลบขอมูลวัตถุดิบ 

(3) ระบบงานขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลวัตถุดิบตาม
แบบสินคาวาสินคาแตละแบบใชวัตถุดิบอะไรบางจํานวนเทาไหร 

(4) ระบบงานออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลการออกใบส่ังซ้ือ
วัตถุดิบ หลังจากนั้นใหทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลการส่ังซ้ือวัตถุดิบตามเง่ือนไข 

(5) ระบบงานรับวัตถุดิบ โดยใหทําการคนหาขอมูลใบส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีทําการ
ออกไปแลว เพื่อมาทําการรับวัตถุดิบ ซ่ึงโปรแกรมจะทําการรับวัตถุดิบอางอิงจากใบส่ังซ้ือ 

(6) ระบบงานเบิกวัตถุดิบ โดยใหทําการเพิ่มขอมูลการเบิกวัตถุดิบ ซ่ึงการเบิก
วัตถุดิบใหทดสอบเบิกท้ังแบบการเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา และการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ 

(7) ระบบรายงานฝายงานวัตถุดิบ โดยใหทําการออกรายงานฝายงานวัตถุดิบตางๆ
จากขอมูลท่ีไดทดสอบระบบไปแลวขางตน 

4) พนักงานฝายสินคาคงคลังทําการทดสอบ  ดังนี้คือ  
(1) ระบบงานขอมูลสินคา โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลสินคา หลังจากนั้นใหทดสอบ

ในเร่ืองของการคนหาขอมูลสินคาตามเง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ืองของการแกไข และลบขอมูล
สินคา 

(2) ระบบงานขอมูลพื้นฐาน โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลพื้นฐานตางๆ หลังจากนั้นให
ทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลพื้นฐานตางๆตามเง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ืองของการแกไข 
และลบขอมูลพื้นฐาน 

(3) ระบบรายงานสินคาคงคลัง  โดยใหทําการออกรายงานสินคาคงคลังตางๆ  
5) พนักงานฝายขายสินคาทําการทดสอบ  ดังนี้คือ  

(1) ระบบงานขอมูลลูกคา โดยใหทําการเพิ่มขอมูลลูกคา หลังจากนั้นใหทดสอบ
ในเร่ืองของการคนหาขอมูลลูกคาตามเง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ืองของการแกไข และลบขอมูล
ลูกคา 

(2) ระบบงานขายสินคา โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลการขายสินคา หลังจากนั้นให
ทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลการขายสินคาตามเง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ืองของการแกไข
ขอมูลการขายสินคา 

(3) ระบบรายงานการขายสินคา โดยใหทําการออกรายงานการขายสินคาตางๆ  
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6) พนักงานฝายบุคลากรทําการทดสอบ ดังนี้คือ  
(1) ระบบงานขอมูลพนักงาน โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลพนักงาน หลังจากนั้นให

ทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลพนักงานตามเง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ืองของการแกไข และ
ลบขอมูลพนักงาน 

(2) ระบบงานคํานวณคาจาง โดยใหทําการเพ่ิมขอมูลการจายคาจางพนักงานอัตรา
จาง หลังจากนั้นใหทดสอบในเร่ืองของการคนหาขอมูลการจายคาจางพนักงานอัตราจางตาม
เง่ือนไข แลวก็ทดสอบในเร่ืองของการแกไขขอมูลการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 

(3) ระบบรายงานฝายบุคลากร โดยใหทําการออกรายงานงานบุคลากรตางๆ  
7) พนักงานงานเงินทําการทดสอบ โดยใหทดสอบออกรายงานการเงินตางๆ 
8) ผูจัดการทําการทดสอบ โดยใหทดสอบใชระบบสนับสนุนชวยตัดสินใจดานราคา

ขายในการต้ังราคาขายสินคา และออกรายงานสารสนเทศตางๆ 
 

6.1  รูปแบบการประเมินผล 
การประเมินผลระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา สามารถแบงรูปแบบการ

ประเมินผลเปน 3 รูปแบบไดดังนี้ 
1) การประเมินผลดานเทคนิค มีรายละเอียดในการประเมิน ดังนี้ 

(1) ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม 
(2) ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 
(3) การใชงานระบบล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ 
(4) การกําหนดสิทธิในการเขาใชแตละหนาจอ 

2) การประเมินผลความคิดเห็นของผูใชระบบ  มีรายละเอียดในการประเมิน ดังนี้ 
(1) ความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน 
(2) การจัดเก็บขอมูลเปนระบบมากข้ึนงายตอการเรียกดูขอมูล 
(3) การแสดงผลทางจอภาพงายตอการใชงาน 
(4) คูมือการใชงานโปรแกรมมีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน 

3) การประเมินผลระบบสารสนเทศ  มีรายละเอียดในการประเมิน ดังนี้ 
(1) ความสมบูรณของการออกรายงานตางๆ 
(2) ขอมูลสารสนเทศท่ีไดตรงตามความตองการตอผูใช 

ในการประเมินผลระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา ไดทําการประเมินผลจากผูท่ี
เกี่ยวของกับการใชงานระบบ ดังนี้ 
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ผูดูและระบบ    จํานวน  1 คน 
พนักงานฝายจัดซ้ือวัตถุดิบ   จํานวน  2 คน 
พนักงานฝายสินคาคงคลัง   จํานวน  2 คน 
พนักงานฝายขายสินคา   จํานวน  2 คน 
พนักงานฝายบุคลากร   จํานวน  1 คน 
พนักงานฝายการเงิน   จํานวน  1 คน 
ผูจัดการ     จํานวน  1 คน 

รวมท้ังส้ิน 10 คน 
 
6.2 การประเมินผล 

การประเมินผลการใชงานระบบจากการใชแบบสอบถาม เพื่อสอบถามกลุมผู ท่ี
เกี่ยวของกับการใชงานระบบตามท่ีไดกลาวไปขางตนนั้น สามารถทําการวิเคราะหระดับความ
คิดเห็นทางดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกเปน 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑและผลการวิเคราะหดังนี้ 

คาการประเมินตามความพึงพอใจของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะดังนี้ 

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

 
การแปลผลของคาเฉล่ียของระดับประสิทธิภาพการใชงานระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

คาเฉล่ียของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
4.50 – 5.00 มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มีประสิทธิภาพมาก 
2.50 – 3.49 มีประสิทธิภาพปานกลาง 
1.50 – 2.49 มีประสิทธิภาพนอย 
1.00 – 1.49 มีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด 
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ตาราง 6.1 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการใชงาน 
ระบบในดานตางๆ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

การ 
แปลผล 

1. การประเมินผลดานเทคนิค 
1)  ความถูกตองของการ
ประมวลผลของโปรแกรม 

4 
40% 

6 
60% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.40 มาก 

2)  ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลของโปรแกรม 

2 
20% 

2 
20% 

6 
60% 

0 
0% 

0 
0% 

3.60 ปานกลาง 

3)  การใชงานระบบล็อกอิน
เพื่อเขาสูระบบ 

7 
70% 

2 
20% 

1 
10% 

0 
0% 

0 
0% 

4.60 มากท่ีสุด 

4)  การกําหนดสิทธ์ิในการเขา
ใชแตละหนาจอ 

5 
50% 

3 
30% 

2 
20% 

0 
0% 

0 
0% 

4.30 มาก 

คาเฉล่ียทางดานเทคนิค 4.23 มาก 

2. การประเมินผลความคิดเห็นของผูใชระบบ 
1)  ความสะดวกและรวดเร็วใน
การใชงาน 

2 
20% 

5 
50% 

3 
30% 

0 
0% 

0 
0% 

3.90 มาก 

2)  การจัดเก็บขอมูลเปนระบบ
มากข้ึนงายตอการเรียกดูขอมูล 

2 
20% 

8 
80% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.20 มาก 

3)  การแสดงผลทางจอภาพงาย
ตอการใชงาน 

1 
10% 

5 
50% 

3 
30% 

1 
10% 

0 
0% 

3.60 มาก 

4)  คูมือการใชงานโปรแกรมมี
ความชัดเจนและสะดวกตอการ
ใชงาน 

0 
0% 

4 
40% 

6 
60% 

0 
0% 

0 
0% 

3.40 ปานกลาง 

คาเฉล่ียทางดานการประเมินผลความคดิเห็นของผูใชระบบ 3.78 มาก 

3. การประเมินผลระบบสารสนเทศ 
1)  ความสมบูรณของการออก
รายงานตางๆ 

1 
10% 

6 
60% 

3 
30% 

0 
0 

0 
0 

3.80 มาก 

2)  ขอมูลสารสนเทศท่ีไดตรง
ตามความตองการตอผูใช 

0 
0% 

7 
70% 

3 
30% 

0 
0% 

0 
0% 

3.70 มาก 
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ตาราง 6.1 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ลักษณะการใชงาน 
ระบบในดานตางๆ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คา 
เฉล่ีย 

การ 
แปลผล 

คาเฉล่ียการประเมินผลระบบสารสนเทศ 3.75 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.92 มาก 
 
6.3 สรุปผลการประเมิน 

จากการประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา ในดานลักษณะ
ความพึงพอใจในการใชงานของผูใชงานระบบพบวามีคาเฉล่ียท่ี 3.92 การแปลผลทางดาน
ประสิทธิภาพการทํางานพบวา อยูในระดับมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก ซ่ึงสามารถสรุปผล
โดยแบงตามรูปแบบการประเมินผลไดดังนี้ 

1) การประเมินผลดานเทคนิค มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.23 แปลผลทางดาน
ประสิทธิภาพการทํางานไดวาอยูในระดับท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก โดยลักษณะการ
ประเมินท่ีผูใชงานพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม แลวก็ตอ
ดวยความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 

2) การประเมินผลดานความคิดเห็นของผูใชระบบ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 3.78 แปล
ผลทางดานประสิทธิภาพการทํางานไดวาอยูในระดับท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก โดย
ลักษณะการประเมินท่ีผูใชงานระบบพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การจัดเก็บขอมูลเปนระบบมากข้ึนงาย
ตอการเรียกดูขอมูล รองลงมาคือ ความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน การแสดงผลทางจอภาพ
งายตอการใชงาน คูมือการใชงานโปรแกรมมีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน ตามลําดับ 

3) การประเมินผลดานระบบสารสนเทศ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 3.75 แปลผล
ทางดานประสิทธิภาพการทํางานไดวาอยูในระดับท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก โดยลักษณะ
การประเมินท่ีผูใชงานระบบพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงานตางๆ 
รองลงมา คือ ขอมูลสารสนเทศท่ีไดตรงตามความตองการตอผูใช 

 
6.4 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 

จากการทดสอบการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา พบวามี
ขอจํากัดในการใชงานดังนี้ 
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1) การ Back up และ Restore ขอมูลของฐานขอมูล ไมสามารถทําผานหนาจอ
โปรแกรมประยุกต ได  ซ่ึงการจัดการในเร่ืองนี้ตองเขาไปจัดการท่ีตัวของฐานขอมูล คือ โปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2005  

2) ระบบการเงิน ยังไมครอบคลุมในเร่ืองของการเงินท้ังหมดขององคกร ซ่ึงการ
ทํางานของระบบนี้สามารถคํานวณตนทุนจากตนทุนตอหนวยของสินคา และสามารถคํานวณ
ยอดขายสินคาจากราคาขายตอหนวยของสินคาชนิดนั้นๆ เทานั้น 

3) การออกรายงานดวย Crystal Report จะโหลดขอมูลข้ึนมาชาในคร้ังแรก 
เนื่องมาจากวาการพัฒนาโปรแกรมนี้ใช Dataset ในการสงขอมูล ซ่ึงอาจจะทําใหชาในคร้ังแรก แต
วาคร้ังตอไปก็จะเปนปกติ 

4) ระบบงานบุคลากร  ยังไมครอบคลุมในเร่ืองของเวลาการทํางาน  และการจาย
เงินเดือนใหพนักงานประจํา  ซ่ึงการทํางานของระบบน้ีมีการจัดการขอมูลการทํางานของพนักงาน
อัตราจาง และคิดคํานวณคาจางใหกับพนักงานอัตราจางเทานั้น 

5) ในเร่ืองของการสําเนาโปรแกรมใหมมาใช กรณีท่ีมีการปรับปรุงโปรแกรมเพ่ิม ถา
เคร่ืองลูกขายทําการสําเนาโปรแกรมมาผิด จะไมสามารถรูได เนื่องจากวาไมมีการเช็ควาโปรแกรม
ท่ีใชเปนโปรแกรมท่ีใหมลาสุดรึยัง 

 
6.5 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา  ผูคนความี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดังนี้ 

1) ควรมีการพัฒนาโปรแกรมตอในเร่ืองของการเพ่ิมระบบการจัดการขอมูลท้ังใน
เร่ืองของการ Back up และ Restore ขอมูล โดยผานหนาจอโปรแกรมประยุกต 

2) ควรมีการพัฒนาระบบงานบัญชีเพิ่ม เพื่อใหครอบคลุมถึงการจัดการเร่ืองการเงิน
ขององคกรท้ังหมด 

3) ควรมีการพัฒนาทางดานเทคนิคการเขียนโปรแกรม เพื่อใหการออกรายงานทําได
รวดเร็วมากข้ึน 

4) ควรมีการพัฒนาระบบงานบุคลากรใหครอบคลุมถึงการจัดการขอมูลการทํางาน
ของพนักงานประจํา เชน มาทํางานสาย การลางาน การขาดงาน เปนตน รวมถึงเร่ืองการจาย
เงินเดือนใหกับพนักงานประจําดวย 

5) ในอนาคตควรปรับโปรแกรมประยุกต ในเร่ืองของการเช็คเวอรช่ันของโปรแกรม
ท่ีไดการสําเนา มาใชวาเปนโปรแกรมท่ีใหมลาสุดแลวรึยัง 
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6) ระบบงานรายงานสารสนเทศ ในอนาคตอาจจะเพิ่มการแสดงผลขอมูลเชิงบริหาร
ใหกับผูบริหารใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มมุมมองในการทําธุรกิจใหกับผูบริหาร และเปรียบทางดานการ
แขงขันกับคูแขงตอไป 

7) ระบบงานสนับสนุนการตัดสินใจในดานราคาขาย ในอนาคตอาจจะเพ่ิมวิธีคิดหรือ
ทางเลือกในการชวยตัดสินใจใหมากข้ึน 

8) ในอนาคตควรปรับโปรแกรมประยุกต ในสวนของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ ใหสามารถ
เช่ือมโยงขอมูลวัตถุดิบกับขอมูลรานคาวัตถุดิบได โดยในการส่ังซ้ือวัตถุดิบแตละครั้งสามารถระบุ
ไดวารานคาวัตถุดิบแตละรานจําหนายวัตถุดิบชนิดไหนบาง 


