
บทท่ี 5 
การประเมินผลและบทสรุป 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจงไพศาล ไดมีการพัฒนาระบบจนเสร็จ
สมบูรณและไดทําการติดต้ังระบบใหผูใชทดลองใชงานระบบ โดยมีการประเมินผลการใชงานและ
สามารถสรุปผลการศึกษารวมท้ังวิเคราะหขอจํากัดและขอเสนอแนะของระบบไดดังตอไปนี้ 
 
5.1 หัวขอการประเมินของแบบสอบถาม 

สําหรับการประเมินผลดวยแบบสอบถามไดทําการจัดทําหัวขอการประเมินเพื่อสอบถาม
ผูใชงานระบบ 3 กลุมไดแก เจาหนาท่ี ผูบริหาร และผูดูแลระบบ โดยมีการประเมินดวยหัวขอการ
ประเมินดังนี้ 

 -   ความสะดวกและงายในการใชงาน 
 -   ความถูกตองของการประเมินผล 
 -   ความรวดเร็วในการประมวลผล 
 -   ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 -   ความปลอดภัยของระบบ 
 -   ความครบถวนของระบบ 
 -   ประโยชนท่ีไดรับจากการใชซอฟตแวร 

-   คูมือการติดต้ังและใชงานโปรแกรมเขาใจงาย 
 
5.2 การประเมินผล 
 ในการประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจงไพศาล ผูศึกษาไดทํา
การประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม(รายละเอียดแบบสอบถามแบบสอบถาม ภาคผนวก ค ) 
เพื่อใชวัดระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 3 กลุม คือ 

1) เจาหนาท่ี จํานวน 5  คน  
2) ผูบริหาร จํานวน 1 คน 
3) ผูดูแลระบบ จาํนวน 1 คน 
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5.3 ผลการประเมิน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของเจาหนาท่ีจํานวน 5 คน ไดผลดังตาราง 5.1 
 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอการประเมิน มากท่ีสุด 

จํานวน(%) 
มาก 

จํานวน(%) 
ปานกลาง
จํานวน(%) 

นอย 
จํานวน(%) 

นอยท่ีสุด
จํานวน(%) 

1.ความสะดวกและงายใน
การใชงาน 

 3(60) 1(20) 1(20)  

2.ความถูกตองของการ
ประมวลผล 

 3(60) 1(20) 1(20)  

3.ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

 1(20) 4(80)   

4.ลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

 5(100)    

5.ความปลอดภัยของระบบ  1(20) 4(80)   
6.ความครบถวนของระบบ  4(80) 1(20)   
7.ประโยชนท่ีไดรับจากการ
ใชซอฟตแวร 

 5(100)    

8.คูมือการติดต้ังและใชงาน
โปรแกรมเขาใจงาย 

 5(100)    

ตาราง 5.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบโดยเจาหนาท่ี 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารจํานวน 1 แบบสอบถาม ไดผลดังตาราง 5.2 
 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอการประเมิน มากท่ีสุด 

จํานวน(%) 
มาก 

จํานวน(%) 
ปานกลาง
จํานวน(%) 

นอย 
จํานวน(%) 

นอยท่ีสุด 
จํานวน(%) 

1.ความสะดวกและงายใน 
การใชงาน 

 1(100)    

2.ความถูกตองของการ
ประมวลผล 

  1(100)   

3.ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

  1(100)   

4.ลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

 1(100)    

5.ความปลอดภัยของระบบ   1(100)   
6.ความครบถวนของระบบ  1(100)    
7.ประโยชนท่ีไดรับจากการ
ใชซอฟตแวร 

 1(100)    

8.คูมือการติดต้ังและใชงาน
โปรแกรมเขาใจงาย 

  
1(100) 

   

ตาราง 5.2 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบโดยผูบริหาร 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูดูแลระบบจํานวน 1 แบบสอบถาม ไดผลดังตาราง 5.3 
 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอการประเมิน มากท่ีสุด 

จํานวน(%) 
มาก 

จํานวน(%) 
ปานกลาง 
จํานวน(%) 

นอย 
จํานวน(%) 

นอยท่ีสุด 
จํานวน(%) 

1.ความสะดวกและงายในการ
ใชงาน 

 1(100)    

2.ความถูกตองของการ
ประมวลผล 

 1(100)    

3.ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

  1(100)   

4.ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  1(100)    
5.ความปลอดภัยของระบบ   1(100)   
6.ความครบถวนของระบบ  1(100)    
7.ประโยชนท่ีไดรับจากการใช
ซอฟตแวร 

 1(100)    

8 .คู มือการติดต้ังและใชงาน
โปรแกรมเขาใจงาย 

  
1(100) 

   

ตาราง 5.3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบโดยผูดูแลระบบ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบจํานวน 7 แบบสอบถาม ไดผลดังตาราง 5.3 
 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอการประเมิน มากท่ีสุด 

จํานวน(%) 
มาก 

จํานวน(%) 
ปานกลาง 
จํานวน(%) 

นอย 
จํานวน(%) 

นอยท่ีสุด 
จํานวน(%) 

1.ความสะดวกและงายใน
การใชงาน 

 5(71.42) 1(14.29) 1(14.29)  

2.ความถูกตองของการ
ประมวลผล 

 4(57.14) 2(28.57) 1(14.29)  

3.ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

 1(14.29) 6(85.71)   

4.ลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

 7(100)    

5.ความปลอดภัยของระบบ  1(14.29) 6(85.71)   
6.ความครบถวนของระบบ  6(85.71) 1(14.29)   
7.ประโยชนท่ีไดรับจากการ
ใชซอฟตแวร 

 7(100)    

8.คูมือการติดต้ังและใชงาน
โปรแกรมเขาใจงาย 

  
7(100) 

   

ตาราง 5.4 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบโดยภาพรวม 
 
5.4 สรุปผลการประเมิน 
 จากการประเมินผลผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานจงไพศาล ท้ัง 3 กลุม คือ 
เจาหนาท่ี ผูบริหาร และผูดูแลระบบ โดยใชแบบสอบถามท้ังหมด 7 แบบสอบถาม สามารถสรุปผล
จากแบบสอบถามไดดังนี้ 
 

5.4.1 การประเมินความพึงพอใจของเจาหนาท่ี สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1) ความสะดวกและงายในการใชงานอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 60 

เปอรเซ็นต อยูในระดับความพอใจปานกลางคิดเปน 20 เปอรเซ็นต อยูในระดับความ
พอใจนอยคิดเปน 20 เปอรเซ็นต 
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2) ความถูกตองของการประมวลผลอยูในระดับพึงพอใจปานกลางอยูในระดับความพึง
พอใจมากคิดเปน 60 เปอรเซ็นต อยูในระดับความพอใจปานกลางคิดเปน 20
เปอรเซ็นต อยูในระดับความพอใจนอยคิดเปน 20 เปอรเซ็นต 

3) ความรวดเร็วในการประมวลผลอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 20 เปอรเซ็นต 
อยูในระดับความพอใจปานกลางคิดเปน 80 เปอรเซ็นต  

4) ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยูในระดับความพึงพอใจมากอยูในระดับความพึง
พอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต  

5) ความปลอดภัยของระบบอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 20 เปอรเซ็นต อยูใน
ระดับความพอใจปานกลางคิดเปน 80 เปอรเซ็นต  

6) ความครบถวนของระบบอยูในระดับความพึงพอใจมาก อยูในระดับความพึงพอใจ
มากคิดเปน 80 เปอรเซ็นต อยูในระดับพอใจปานกลางคิดเปน 20 เปอรเซ็นต 

7) ประโยชนท่ีไดรับจากการใชซอฟตแวร อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต  

8) คูมือการติดต้ังและใชงานโปรแกรมเขาใจงาย อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 
100 เปอรเซ็นต 
ผลการประเมินโดยรวมของเจาหนาท่ีอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 
5.4.2 การประเมินความพึงพอใจของผูบริหาร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1) ความสะดวกและงายในการใชงาน อยูในระดับความพึงพอใจมากอยูในระดับความ
พึงพอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต  

2) ความถูกตองของการประมวลผล อยูในระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

3) ความรวดเร็วในการประมวลผล อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

4) ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต  
5) ความปลอดภัยของระบบ อยูในระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเปน 100 

เปอรเซ็นต 
6) ความครบถวนของระบบ อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต  
7) ประโยชนท่ีไดรับจากการใชซอฟตแวร อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 

เปอรเซ็นต  
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8) คูมือการติดต้ังและใชงานโปรแกรมเขาใจงาย อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 
100 เปอรเซ็นต 
ผลการประเมินโดยรวมของผูบริหารอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 
5.4.3 การประเมินความพึงพอใจของผูดูแลระบบ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1) ความสะดวกและงายในการใชงาน อยูในระดับความพึงพอใจมาก อยูในระดับพึง
พอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

2) ความถูกตองของการประมวลผลอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

3) ความรวดเร็วในการประมวลผล อยูในระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

4) ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
5) ความปลอดภัยของระบบอยูในระดับความพึงพอใจปานกลางคิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
6) ความครบถวนของระบบ อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
7) ประโยชนท่ีไดรับจากการใชซอฟตแวร อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 

เปอรเซ็นต 
8) คูมือการติดต้ังและใชงานโปรแกรมเขาใจงาย อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 

100 เปอรเซ็นต 
ผลการประเมินโดยรวมของผูดูแลระบบอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 
5.4.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโดยภาพรวมสามารถสรุปผลดังนี้ 

1) ความสะดวกและงายในการใชงานอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 71.42 
เปอรเซ็นต อยูในระดับพึงพอใจปานกลางคิดเปน 14.29 เปอรเซ็นต อยูในระดับพึง
พอใจนอยคิดเปน 14.29 เปอรเซ็นต 

2) ความถูกตองของการประมวลผลอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 57.14 
เปอรเซ็นต อยูในระดับพึงพอใจปานกลางคิดเปน 28.57 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต อยู
ในระดับพึงพอใจนอยคิดเปน 14.29 เปอรเซ็นต 

3) ความรวดเร็วในการประมวลผลอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 14.29 
เปอรเซ็นต อยูในระดับพึงพอใจปานกลางคิดเปน 85.71 เปอรเซ็นต 

4) ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
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5) ความปลอดภัยของระบบอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 14.29 เปอรเซ็นต อยู
ในระดับพึงพอใจปานกลางคิดเปน 85.71 เปอรเซ็นต 

6) ความครบถวนของระบบอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 85.71 เปอรเซ็นต อยู
ในระดับพึงพอใจปานกลางคิดเปน 14.29 เปอรเซ็นต 

7) ประโยชนท่ีไดรับจากการใชซอฟตแวร อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

8) คูมือการติดต้ังและใชงานโปรแกรมเขาใจงาย อยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปน 
100 เปอรเซ็นต 
ผลการประเมินโดยรวมของผูใชงานท้ัง 3 กลุมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
 

5.5 สรุปผลการศึกษา 
 การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานจง
ไพศาลจังหวัดเชียงราย  ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาระบบงานปจจุบันของรานจงไพศาลโดยเร่ิม
จากการรวบรวมปญหาและความตองการของผูใช ดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ และสอบถาม 
ผูบริหาร เจาหนาท่ี และศึกษาการจัดการงานของราน ในการจัดการเกี่ยวกับสินคานั้นผูศึกษาได
ทําการศึกษาคนควาทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสินคาคงคลังเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบอินทราเน็ต  จากน้ันไดนําขอมูลมาทําการวิเคราะห และออกแบบระบบ ออกแบบฐานขอมูล 
ออกแบบรูปแบบหนาจอแสดงผลและรายงาน  และไดศึกษาเพ่ิมเติมการหลักการทํางานของการ
เขียนโปรแกรมใหแสดงผลและติดตอผูใชงานผานทางเว็บบราวเซอรโดยเคร่ืองมือท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาคือโปรแกรมวิชวลซีชารปด็อทเน็ต 2005 ติดตอกับฐานขอมูลเอสคิวแอลเซิรฟเวอรเวอรชัน 
2005 เอ็กซเพรส และและโปรแกรมคริสตัลรีพอรทในการออกแบบรายงาน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีนํามาใช
ในการพัฒนานี้สามารถครอบคลุมการใชงานในการออกแบบหนาจอ การเขียนโปรแกรม การออก
รายงาน ไดเปนอยางดี   

ระบบท่ีพัฒนาข้ึนประกอบไปดวยงานหลัก 8 สวนคือ ดูแลการใชงานระบบ จัดการขอมูล
หลัก   ส่ังซ้ือสินคา   รับสินคา จายชําระหนี้การส่ังซ้ือสินคา ขายสินคา เชาหรือคืนสินคา และออก
รายงาน 

การประเมินผลระบบไดใชแบบสอบถามกับ 3 กลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแกเจาหนาท่ีจํานวน 5 
คน  ผูบริหารจํานวน 1 คน  และผูดูแลระบบจํานวน 1 คน ผลการประเมินพบวาดานความสะดวก
และความงายในการใชงาน ความถูกตองของการประมวลผล  ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ความ
ครบถวนของระบบ ประโยชนท่ีไดรับจากการใชซอฟตแวร  คูมือการติดต้ัง  และคูมือการใชงาน
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โปรแกรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สวนดานความรวดเร็วในการประมวลผล  ความ
ปลอดภัยของระบบความมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 
5.6 ขอจํากัดของระบบ 

1) ระบบยังไมสามารถทําในสวนของบัญชีได 
2) ระบบไมสามารถเลือกสินคาไดทีละหลายรายการ 
3) ระบบยังไมสามารถสํารองขอมูลและกูขอมูลคืนได 
 

5.7 ขอเสนอแนะ 
1) ควรเพิ่มระบบจัดทําบัญชี 
2) ควรเพิ่มใหมีการแสดงรูปภาพของผูเขาใชงานระบบ 
3) ควรพัฒนาระบบใหสามารถรองรับการสํารองขอมูลแบบอัตโนมัติ โดยกําหนดใหมี

ระยะเวลาที่ทําการสํารองขอมูล และสามารถกูขอมูลคืนได 
4) ควรแยกตารางสินคาเชาออกจากตารางสินคาขาย 


