
 

 

บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ผูศึ้กษาไดป้ระเมินผลการใชง้านของการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ไขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น ผูบ้ริหาร ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐาน และ
คณะท างานระบบมาตรฐาน ซ่ึงไดใ้ช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
การบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ ของบริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั โดยมีจ านวนผูใ้ชง้าน
ในการประเมินจ านวน 25 คน โดยจะท าการแบ่งผลสรุปออกเป็น 6 ส่วน คือ  
 6.1 รูปแบบการประเมินผล 
 6.2 ลกัษณะค าตอบในแบบสอบถาม 
 6.3 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.4 สรุปผลการศึกษา 
 6.5 ขอ้จ ากดัของระบบ 
 6.6 ขอ้เสนอแนะ 
 
6.1 รูปแบบการประเมินผล 

ในการประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชง้านของระบบสารสนเทศเพื่อ
วเิคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ  บริษทั ไทยซาคาเอะ 
เลซ จ ากดั ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของผูใ้ช ้
โดยผลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ จ านวน 25 คน ดงัน้ี 

 ผูบ้ริหาร     จ านวน        2 คน 
 ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร     จ านวน        1    คน 
 เจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐาน   จ านวน        1  คน 
 คณะท างานระบบมาตรฐาน  จ านวน        21 คน 
  แผนก Twister          1 
  แผนก Leaver          2   
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แผนก Raschel          2 
แผนก Dyeing          2 

  แผนก Tenter          2 
  แผนก Finishing          2 
  แผนก Office          10 
                                                               รวมทั้งหมดจ านวน       25    คน 
ผูศึ้กษาไดท้  าการแบ่งแยกหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยมีหวัขอ้

ขอ้ดงัน้ี 
  1) ความเป็นระเบียบของหนา้จอการใชง้าน     
  2) การออกแบบหนา้จอ ง่ายต่อการใชง้าน 
  3) ความถูกตอ้งของการประมวลผลของระบบ 

4) ความสะดวก รวดเร็วในการใชง้าน บนัทึก แกไ้ข ลบ ขอ้มูล 
5) การคน้หาขอ้มูลท าไดง่้ายและสะดวก 
6) ขอ้มูลสารสนเทศตรงตามความตอ้งการใชง้าน 
7) การออกแบบรายงานสารสนเทศง่ายต่อการน าไปใชง้าน 
8) ความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีแสดงในรายงาน 
9) ครอบคลุมการด าเนินการในระบบปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
10) ช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า 

 
6.2 ลกัษณะค าตอบในแบบสอบถาม 

ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั ของเรนสิส ลิเคิร์ท (Rensis Likert) 
ดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมากท่ีสุด  มีค่าเป็น  5 
 2) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมาก  มีค่าเป็น  4 
 3) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบปานกลาง  มีค่าเป็น  3 
 4) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบนอ้ย  มีค่าเป็น  2 

 5) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเป็น  1 
 

จากขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มผูใ้ช้งานระบบ 25 คน ได้จ  านวน 
ของผูท่ี้ตอบในแต่ละขอ้ค าถาม ตามตาราง 6.1 
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ตาราง 6.1 แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขอ้ค าถาม 

 

ที่ ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 

ระดับความพงึพอใจของระบบ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
ความเป็นระเบียบของหนา้จอการใช้
งาน 

2 
(8%) 

20 
(80%) 

3 
(12%) 

- - 3.96 

2 การออกแบบหนา้จอง่ายต่อการใชง้าน 
10 

(40%) 
5 

(20%) 
10 

(40%) 
- - 4.00 

3 
ความถูกตอ้งของการประมวลผลของ
ระบบ 

8 
(32%) 

13 
(52%) 

4 
(16%) 

- - 4.16 

4 
ความสะดวก รวดเร็วในการใชง้าน 
บนัทึก แกไ้ข  ลบ ขอ้มูล 

5 
(20%) 

13 
(52%) 

7 
(28%) 

- - 3.92 

5 การคน้หาขอ้มูลท าไดง่้ายและสะดวก 
5 

(20%) 
17 

(68%) 
3 

(12%) 
- - 4.08 

6 
ขอ้มูลสารสนเทศตรงตามความตอ้งการ
ใชง้าน 

3 
(12%) 

18 
(72%) 

4 
(16%) 

- - 3.96 

7 
การออกแบบรายงานสารสนเทศง่ายต่อ
การน าไปใชง้าน 

2 
(8%) 

8 
(32%) 

15 
(60%) 

- - 3.48 

8 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีแสดงใน
รายงาน 

3 
(12%) 

14 
(56%) 

8 
(12%) 

- - 3.80 

9 
ครอบคลุมการด าเนินการใน
ระบบปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 

3 
(12%) 

22 
(88%) 

- - - 4.12 

10 
ช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติั
อยูเ่ป็นประจ า 

15 
(60%) 

10 
(40%) 

- - - 4.60 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม 4.01 
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ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลการตอบค าถามท่ีไดม้าค านวณหาค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชง้าน
โดยใชเ้กณฑก์ าหนดระดบัความพึงพอใจตามตาราง 6.2 

 
ตาราง 6.2 แสดงเกณฑก์ารก าหนดระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 

ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ ระดบัการแปลผล 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 –  4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 25 ชุด โดยท าการอ่านค่า 

และจดัท าผลการวเิคราะห์ไดด้งัตาราง 6.3 
 

ตาราง 6.3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ลกัษณะการใชง้านระบบในดา้นต่างๆ ค่าเฉล่ีย 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
1. ความเป็นระเบียบของหนา้จอการใชง้าน 3.96 มาก 
2. การออกแบบหนา้จอ ง่ายต่อการใชง้าน 4.00 มาก 
3. ความถูกตอ้งของการประมวลผลของระบบ 4.16 มาก 
4. ความสะดวก รวดเร็วในการใชง้าน บนัทึก แกไ้ข  ลบ ขอ้มูล 3.92 มาก 
5. การคน้หาขอ้มูลท าไดง่้ายและสะดวก 4.08 มาก 
6. ขอ้มูลสารสนเทศตรงตามความตอ้งการใชง้าน 3.96 มาก 
7. การออกแบบรายงานสารสนเทศง่ายต่อการน าไปใชง้าน 3.48 ปานกลาง 
8. ความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีแสดงในรายงาน 3.80 มาก 
9. ครอบคลุมการด าเนินการในระบบปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 4.12 มาก 
10. ช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า 4.60 มากท่ีสุด 

ความพงึพอใจในภาพรวม 4.01 มาก 
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6.3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการ

บริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั ในดา้นของลกัษณะการใชง้าน
ระบบในดา้นต่างๆ พบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชง้านระบบมีค่าเฉล่ีย 4.01 ซ่ึงมี
ค่าแปรผลอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้อยู่ในเกณฑ์มาก และ
ลกัษณะการใช้งานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคย
ปฏิบติัอยู่เป็นประจ า อนัดับสองคือ ระบบครอบคลุมการด าเนินการในระบบปฏิบติัการแก้ไข
ป้องกนั ตามล าดบั 
   
6.4 สรุปผลการศึกษา 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาระบบงานเดิมของบริษทัฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยแกปั้ญหาต่างๆ และให้
เกิดการท างานอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

ผูศึ้กษาได้พฒันาระบบ โดยเร่ิมจากการการรวบรวมข้อมูลวิธีการด าเนินงาน รับทราบ
ปัญหาในการด าเนินงานต่างๆ ของระบบเก่า การรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีการสัมภาษณ์ และสอบถาม
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีใช้งานอยู่ในระบบเดิม เพื่อด าเนินการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของระบบงานใหม่ จากนั้นจึงได้ท าการ ออกแบบฐานขอ้มูล และพฒันา
ระบบข้ึน โดยระบบแบ่งการท างานตามสิทธ์ิของผูใ้ช้งาน ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 
เจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐาน ผูบ้นัทึกขอ้มูลปัญหา ผูว้ิเคราะห์ปัญหา และ ผูค้วบคุมดูแลระบบ  ซ่ึงการ
พฒันาระบบน้ีครอบคลุมการท างานตั้งแต่การจดัการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ระบบ การจดัการขอ้มูล
พื้นฐาน การบนัทึกขอ้มูลปัญหา การวเิคราะห์ปัญหา การบนัทึกผลติดตามปัญหา การคน้หาเอกสาร 
ตลอดจนการออกรายงานเชิงบริหาร ซ่ึงอธิบายรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ส่วนตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน สามารถท าการเพิ่ม ลบและแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

และสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้านโดยแสดงผา่นเมนูในการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละประเภท 

2) ส่วนจดัการขอ้มูลพื้นฐาน สามารถท าการเพิ่ม ลบและแกไ้ข ขอ้มูลหนา้ท่ีการ

ตรวจติดตาม ขอ้มูลหัวข้อสาเหตุของปัญหา ข้อมูลรายละเอียดสาเหตุของปัญหา ข้อมูลหน้าท่ี

คณะท างานระบบมาตรฐาน ขอ้มูลแนวทางการแกไ้ขป้องกนั ขอ้มูลเอกสารมาตรฐาน ขอ้มูลระบบ

มาตรฐาน ข้อมูลรายการปัญหา ข้อมูลขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน ขอ้มูลรายละเอียดข้อก าหนด
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ระบบมาตรฐาน ขอ้มูลท่ีมาของปัญหา ขอ้มูลอา้งอิง และขอ้มูลกลุ่มขอ้มูลอา้งอิงไดง่้ายและมีความ

สะดวกต่อการใชง้าน 

3) ส่วนบนัทึกขอ้มูลปัญหา  มีระบบการกรอกขอ้มูลของปัญหา ซ่ึงก าหนดให้

ผูใ้ช้งานบนัทึกขอ้มูลตามท่ีระบบมาตรฐานไอเอสโอตอ้งการ ประกอบดว้ยขอ้มูล 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลสถานท่ีพบขอ้มูลขอ้บกพร่อง ขอ้มูลลกัษณะขอ้บกพร่อง ขอ้มูลหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมหรือ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และขอ้มูลส่ิงท่ีใช้อา้งอิงในการตรวจ โดยมีตวัเลือกให้ผูใ้ชง้านเลือกเพื่อความ

สะดวก และไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 

4) ส่วนวิเคราะห์ปัญหา ระบบมีแนวทางสาเหตุของปัญหา โดยน าหลักของ

แผนผงักา้งปลามาใช้เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ปัญหา  และน าหลกัการ 4M 1E มาใช้เป็นกา้งปลา

หลกั ประกอบดว้ย Man Machine Material Method และ Environment และมีแนวทางการแกไ้ข

ป้องกนัปัญหาให้ผูใ้ช้งาน ซ่ึงผลจากการน าแผนผงัก้างปลา และ4M 1E มาใช้ในการปฏิบติัการ

ป้องกนั พบว่า ผลการวิเคราะห์สาเหตุมีความชดัเจนข้ึน เน่ืองจากผูใ้ชง้านสามารถท่ีจะระบุตน้เหตุ

ของปัญหาไดง่้าย ท าใหส้ามารถแกไ้ขป้องกนัปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน 

5) ส่วนบันทึกผลติดตามปัญหา พบว่า เม่ือครบก าหนดการด าเนินการแก้ไข

ป้องกนัตามท่ีก าหนดไว ้ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกผลการแกไ้ขป้องกนัปัญหา จากนั้นผูติ้ดตามปัญหา

สามารถเรียกดูผลการแกไ้ขป้องกนั และบนัทึกผลติดตามปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

6) ส่วนคน้หาเอกสาร พบว่า ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ีแผนกมาตรฐาน

สามารถคน้หาเอกสารท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการไดส้ะดวกและรวดเร็ว ท าให้ทราบว่าเอกสารอยู่ใน

ขั้นตอนใดของการปฏิบติัการแก้ไขป้องกนั รวมทั้งทราบว่ามีเอกสารใดท่ีมีการปฏิบติัการแก้ไข

ป้องกนัท่ีล่าชา้  

7) ส่วนออกรายงานเชิงบริหาร สามารถได้รายงานสารสนเทศท่ีตรงกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน ผูบ้ริหารสามารถน าสารสนเทศไปใชเ้ป็นแนวทางช่วยในการตดัสินใจก าหนด

แนวทางแกไ้ข การพฒันาและการปรับปรุงระบบบริหารงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จากผลการใชง้านพบวา่ระบบสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกระดบัโดยช่วยในการจดัการ การปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดระยะเวลาในติดตาม
เอกสารของผูใ้ชง้าน อีกทั้งช่วยให้ผูว้ิเคราะห์สาเหตุสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งก าหนดวิธีการ
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แกไ้ขป้องกนัไดถู้กตอ้งรวดเร็วข้ึน  และช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถเรียกดูรายงานไดต้ลอดเวลา ส่งผล
ใหก้ารท างานโดยรวมของระบบมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วแม่นย  ามากข้ึน  

 

6.5 ข้อจ ากดัของระบบ 
 จากการทดสอบการใชง้านระบบ พบวา่มีปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบ ดงัน้ี 

1) ระบบยงัไม่รองรับการยกเลิกเอกสาร เม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลปัญหาเรียบร้อยแลว้ 
2) ระบบสามารถเลือกขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้พียง 1 ขอ้ และ 1 ระบบ 
3) ระบบสามารถก าหนดผูรั้บผดิชอบวเิคราะห์ปัญหาไดเ้พียง 1 คนเท่านั้น 
4) ผูบ้ริหารไม่สามารถเรียกดูขอ้มูลเชิงลึกของรายงานสารสนเทศได ้

 
6.6 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและพัฒนาระบบ ผู ้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดงัน้ี 

1) ควรเพิ่มรายงานในเชิงลึก สามารถดูรายละเอียดของขอ้มูลไดล้ะเอียดมากข้ึน เพื่อ
เป็นแนวทางสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน 

2) ควรเพิ่มระบบการแจง้เตือนเอกสารท่ีมีการแกไ้ขป้องกนัล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


