
บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย  จังหวัดลําพูน  เปนการคนควาแบบ
อิสระเชิงวิทยานิพนธท่ีมีวัตถุประสงคในการนําเอาระบบสารสนเทศมาประยุกตใชกับงานทางดาน
การจัดซ้ือสินคา  การขายสินคา  และการจัดการคลังสินคา  โดยผูพัฒนาไดติดต้ังระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย  จังหวัดลําพูน  ใหกับทางราน  เพื่อใหผูใชงานได
ทดลองใชระบบงานกับขอมูลจริง  โดยใชลักษณะการข้ึนระบบแบบคูขนานควบคูไปกับการ
ทํางานเดิมในปจจุบัน  เพื่อใหผูใชงานสามารถเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดรับจากระบบและขอมูลจาก
การทํางานเดิมได ท้ังความถูกตองของขอมูล  และความสะดวกในการใชงาน  และใช
แบบสอบถามในการประเมินผลการใชงานระบบ  จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวามีปญหาและ
อุปสรรค  ขอจํากัดของระบบ และขอเสนอแนะ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
5.1  บทสรุป 

การคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการรานกระเบ้ืองหอชัย  จังหวัดลําพูน  แทนระบบเดิมท่ีทําดวยมือ และเพ่ือสามารถผลิต
สารสนเทศไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูลตางๆ  จากนั้นทําการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบฐานขอมูล  และพัฒนาโปรแกรมตามที่ไดออกแบบไว  ซ่ึงระบบน้ีถูกพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพี  โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก เวอรชัน
6.0 เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาในสวนติดตอกับผูใช  และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล เซิรฟเวอร 
เวอรชัน5.0  จัดการฐานขอมูลระบบ  และระบบแบงออกเปน 9 สวน  ไดแก           1) จัดการขอมูล
ระบบ  2) จัดการมอดูลยอยของระบบ  3) จัดการขอมูลหลักและขอมูลพื้นฐาน        4) จัดการขอมูล
การส่ังซ้ือสินคา  5) จัดการขอมูลสินคาคงคลัง  6) จัดการขอมูลการขายสินคา         7) จัดการ
ขอมูลบัญชีเจาหนี้-ลูกหนี้  8) ออกรายงาน  9) สํารองขอมูล  โดยในข้ันแรกการพัฒนาระบบได
พัฒนาท่ีเคร่ืองของผูพัฒนาเองจนกระท่ังแลวเสร็จ  จากนั้นทดสอบระบบงานดวยตนเองกอน  
แลวจึงนําระบบติดต้ังและใชงาน  
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ควบคูไปกับระบบงานเดิม  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและสามารถเปรียบเทียบกับ
ระบบงานเดิมได 

การทดสอบระบบไดใชขอมูลสินคาของรานกระเบ้ืองหอชัย  จังหวัดลําพูน  จํานวน 250         
เรคอด  ขอมูลตัวแทนจําหนายจํานวน 13 เรคอด  ขอมูลลูกคาจํานวน 20 เรคอด  ผลการทดสอบ
ระบบพบวา  ระบบทํางานไดตามวัตถุประสงค  การประเมินผลระบบไดใชแบบสอบถามกับผูใช
จํานวน 5 คน  เปนผูดูแลระบบจํานวน 1 คน  ผูบริหารจํานวน  2  คน  และพนักงานจํานวน  2  
คน 
5.2 ผลการประเมิน 
 การประเมินระบบ ใชแบบสอบถามเปนตัววัดผล ซ่ึงใชกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือกลุม
ผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 2 คน และ พนักงาน 2 คน โดยมีเกณฑการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชงาน 5 ระดับ 
เกณฑคําตอบในแบบสอบถาม  แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
มาก   หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นปานกลาง 
นอย   หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นนอย 

     นอยท่ีสุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
  

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงผลการประเมินการใชงานระบบ 
ลักษณะการใชงานโปรแกรมดานตางๆ 
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1. ความครบถวนของขอมูล 60 40 - - - 
2. ความถูกตองของการประมวลผลขอมูล 80 20 - - - 
3. ความสมบูรณของรายงาน - 40 60 - - 
4. ความรวดเร็วในการแสดงผล 100 - - - - 
5. ความสะดวกและงายในการใชงาน - 100 - - - 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพจากการใชงานระบบเดิม 80 20 - - - 
7. คูมือประกอบการใชงานมีความเขาใจงาย - 60 40 - - 
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 ผลการประเมินการใชงานระบบจากผูใชงานจํานวน 5 คน  พบวา  ผูใชมีความพอใจใน
ความครบถวนของขอมูลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ60   ความถูกตองของการประมวลผลขอมูล ผูใช
มีความพอใจในระบบงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ80  ความสมบูรณของรายงาน ผูใชมีความพอใจ
ในระบบงานปานกลาง คิดเปนรอยละ60 ซ่ึงผูใชมีความตองการขอมูลในรายงานใหครบถวนมาก
ข้ึน  และมีความตองการรายงานอีกหลายรายงาน  ความรวดเร็วในการแสดงผล ผูใชมีความพอใจ
ในระบบงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100   ความสะดวกและงายในการใชงาน ผูใชมีความพอใจ
ในระบบงานมาก คิดเปนรอยละ100   การเพิ่มประสิทธิภาพจากการใชงานระบบเดิม ผูใชมีความ
พอใจในระบบงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ80  และคูมือประกอบการใชงานมีความเขาใจงาย ผูใชมี
ความพอใจในระบบงานมากคิดเปนรอยละ60   
5.3 ปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคในการคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย  จังหวัดลําพูน มีดังนี้ 

1) ขอมูลสินคาในรานมีปริมาณมาก ตองใชเวลานานในการรวบรวม 
2) ผูบริหารของรานมีภาระงานในแตละวันมากมาย การสํารวจความตองการทําไดลําบาก 

 
5.4 ขอจํากัดของระบบ 

การคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ เร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน
กระเบ้ืองหอชัย  จังหวัดลําพูน มีขอจํากัดของระบบดังนี้ 

1) ในระยะยาวขอมูลรายการธุรกรรมตางๆจะมีมากข้ึน  ระบบยังไมมีตัวจัดการกับขอมูลใน
สวนนี้ 

2) เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลระบบ ควรใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ
คอนขางสูงในการทํางาน 

3) การแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ  ไมสามารถแสดงขอความกํากับเปนภาษาไทยได  ซ่ึง
เปนขอจํากัดของโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก เวอรชัน6.0 

 
5.5 ขอเสนอแนะ 

แนวทางในการปรับปรุงและขอเสนอแนะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานกระเบ้ือง
หอชัย  จังหวัดลําพูนเพื่อใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  ดังนี้ 

1) ควรมีการสํารองขอมูลอยางนอยอาทิตยละ 1 คร้ัง 
2) ควรมีการพัฒนาระบบใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มสาขายอยของรานในอนาคต 


