
  

บทที่ 5 
บทสรุป  

5.1 สรุป 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการขายผลิตภัณฑเซรามิค บริษัท ลําปางศิลปนคร จํากัด ผูวิจัยได

พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการจัดการและผลิตสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการขายสินคาของบริษัทฯ ซ่ึงนํามา
จากหนวยงานตางๆ ประกอบดวย ฝายคลังสินคา ฝายผลิต ฝายขาย ฝายบัญชี เพื่อแกปญหาของ
ระบบงานเดิมที่ยังไมเหมาะสม เพิ่มเติมและแกไขทําใหไดสารสนเทศตรงตามที่ตองการ และการ
จัดการระบบสารสนเทศใหมจะชวยใหไดสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใชงาน อีกทั้งยังทํา
ใหสามารถพัฒนาระบบตอไปได 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการขายผลิตภัณฑเซรามิค ผูวิจัยไดนําความรูที่ศึกษา
ในภาคทฤษฎ ี โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบมาทําการทดลองปฏิบัติ โดย
ใชวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร ขั้นตอนแรกเริ่มตนดวยการวิเคราะหความตองการของระบบ วิเคราะห
ความไปไดในการจัดทําระบบ โดยศึกษาระบบงานเดิม เอกสารที่เกีย่วของ และขอมูลที่ไดจาการ
สัมภาษณบุคลากรระดับตางๆ และความตองการเพิ่มเตมิที่มาจากหนวยงานตางๆของบริษัท จากนั้น
ผูวิจัยจึงนําขอมูลมาวิเคราะหระบบตามความตองการของผูใช เมื่อทราบความตองการของผูใชแลว จึง
ไดออกแบบระบบงานใหมโดยใชแผนผังกระแสขอมูลอธิบายการทํางานของกระบวนการและแผนผัง
แสดงความสมัพันธระหวางเอ็นทิตีอธิบายขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ 
 ขั้นตอนตอมาไดทําการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิว
แอล รุน 2000 สืบคนขอมูลดวยภาษาสอบถามเชิงโครงสราง 
 ลําดับตอไปคือการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ผูวิจยัเลือกใชโปรแกรมไมโครซอฟท แอค-
เซส 2000 เขียนโปรแกรมสวนการตดิตอกบัผูใชงานและไดพัฒนาโปรแกรมตามที่ไดออกแบบไว จน
ไดระบบสนับสนุนการขายผลิตภัณฑเซรามิคที่สามารถผลิตสารสนเทศตามตองการ 
 การทดสอบระบบสนับสนุนการขายผลิตภัณฑเซรามิคนั้น ผูวจิัยใชเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน สาเหตุ
ในการทดสอบระบบที่กินเวลานานเพื่อใหแนใจวาจะสามารถนําไปใชงานไดจริงหรือไม อีกเหตุผล
หนึ่งก็คือเนื่องมาจากปริมาณขอมูลเบื้องตนที่จะตองใชทดสอบมีจํานวนมาก เพราะผูวิจยัไมไดนาํ
ขอมูลจากระบบปจจุบันมาใชงานทั้งหมด เนื่องจากโครงสรางขอมูลสวนใหญจะแตกตางกัน ทําใหไม
สามารถแปลงขอมูลมาใชงานกับระบบใหมนี้ได นอกจากนี้ผูวจิัยไดทําการทดสอบระบบดวยการใช
งานควบคูไปกับระบบขายจริง ดังนั้นการทดสอบนี้จึงเหมือนเปนการปฏิบัติงานจริง และขอมูลที่ทํา
การทดสอบก็เปนขอมูลจริงทั้งสิ้น ในระหวางการทดสอบก็ไดมีการแกไขขอบกพรองในการใชงาน
ตางไปดวย ปจจุบันนีไ้ดติดตั้งและนําไปใชงานจริงไปแลว ตั้งแตเดือนกันยายน 2548 
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5.2 การประเมินผล 
ผลจาการพัฒนาระบบในครั้งนี้ผูวิจัยไมไดทําแบบสอบถามเพื่อทําการประเมินเนื่องจากพนกังาน

มีจํานวนนอย เพราะอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนบุคลากร ทําใหเหลือพนักงาน จํานวนเพยีง 2 คน กับ 
ผูบริหารระดับสูงอีก 1 คน รวมเปน 3 คน จึงทําการประเมินผลดวยการสัมภาษณซ่ึงมีคําถามดวยกัน 8 
ขอไดแก 

1. ความสะดวกตอการใชงาน 
2. โปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย 
3. ความถกูตองของการประมวลผล 
4. ความสมบูรณของขอมูลที่แสดงบนจอภาพ 
5. คนหาขอมูลไดถูกตอง 
6. ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7. โปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดจริง 
8. คูมือการใชงานมีความชัดเจนสะดวกตอการใชงาน 
 
ในการสัมภาษณผูวิจยัไดมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
1 หมายถึง  ไมมีประสิทธิภาพ 
2 หมายถึง มีประสิทธิภาพนอย 
3  หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง 
4 หมายถึง มีประสิทธิภาพมาก 
5 หมายถึง มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
 จากการรวบรวมคําตอบที่ได นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สรุปการประเมินไดผลดังนี ้

1. ความสะดวกตอการใชงาน      มีประสิทธิภาพมาก 
2. โปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย     มีประสิทธิภาพมาก 
3. ความถูกตองของการประมวลผล     มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
4. ความสมบูรณของขอมูลที่แสดงบนจอภาพ    มีประสิทธิภาพปานกลาง 
5. คนหาขอมูลไดถูกตอง       มีประสิทธิภาพปานกลาง 
6. ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน      มีประสิทธิภาพมาก 
7. โปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดจริง     มีประสิทธิภาพมาก 
8. คูมือการคูมือการใชงานมคีวามชัดเจนสะดวกตอการใชงาน มีประสิทธิภาพปานกลาง 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 ในการประเมนิผลผูวิจัยไดใหผูถูกสัมภาษณเสนอแนะสิง่ที่คิดวาจะเปนประโยชนตอการใชงาน
ของระบบสนับสนุนฯ ซ่ึงสิ่งที่เสนอมานั้นไดแก 
 1. ปรับปรุงความสามารถในการคนหาขอมูลสินคาใหมีรูปแบบหลากหลายมากขึน้กวาการคนหา
ที่มีอยูเพียงแบบเดียวในขณะนี้ 
 2. เพิ่มรูปแบบรายงานที่เปนรูปกราฟ จากปจจุบันทีย่งัใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซลในการ
สรางอยู เพื่อนําเสนอผูบริหาร 
 3.  พัฒนาระบบใหมนี้ใหสามารถใชงานไดครอบคลุมผลิตภัณฑในทกุตลาดของบริษัท 
 4. เพิ่มโปรแกรมสําหรับงานบัญชีที่เกี่ยวของกับการขายสินคา 

 สําหรับผูวิจัยเห็นวาควรทําการปรับปรุงระบบความปลอดภัยใหดีขึ้นเนือ่งจาก รหัสผานที่ใชอยู
ยังไมมีการเขารหัส ทําใหผูใชงานสามารถเขาไปดูรหัสผานจากฐานขอมูลโดยตรงจากเครื่องของผูดูแล
ระบบหากผูใชมีความรูในการใชไมโครซอฟทแอคเซสอยางดี และในอนาคตผูวจิัยเหน็วาควรพัฒนา
ระบบใหสามารถรับสั่งจองสินคาจากลกูคาตอเนื่องเปนระยะเวลานานๆได ซ่ึงระบบใหมนี้ไมสามารถ
ทําไดเพาะมีขัน้ตอนที่ซับซอน 
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