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บทคัดยอ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ของผูประกอบการภายในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา หาประสิทธิภาพของระบบ และหาความพึงพอใจตอการใช
งานระบบของผูประกอบการและผูม ารับบริการในกิจการผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร จากปญหาคือการเก็บภาพชิ้นงาน
ผลิตภัณฑเพื่อเปนตัวอยางใหกับผูมารับบริการ ซึ่งอาจเกิดการสูญหายและเสียหายตอภาพชิ้นงาน อีกทั้งภาพชิ้นงาน
ไมสามารถเก็บไวไดนาน ผูวิจัยจึงเห็นถึงปญ หาดังกลาวจึงไดพัฒ นาระบบฐานขอมูลชิ้นงาน โดยเพื่ อใหระบบมี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอการใชระบบ ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีวงจรการพัฒนาซอฟตแวร
ผลการวิจัยพบวา จากการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลชิ้นงานโดยกลุมตัวอยางผูประกอบการ
จํานวน 7 ราย มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.12 ความพึงพอใจของผูประกอบการ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.14 และจากการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลชิ้นงานโดยกลุมตัวอยางผูมารับบริการจํานวน 50 คน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 ความ
พึงพอใจของผูมารับบริการอยูที่ 4.12 สรุปไดวาระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจสอดคลองตามเกณฑที่ตั้งไวคืออยูในระดับมากและมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชงาน
คําสําคัญ : ระบบฐานขอมูล, ผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร, ผูประกอบการ

ABSTRACT
This research presents development of Database Systems Development of Plaster products For
Entrepreneur in Amphoe Muang, Suratthani Province. The purpose of develop efficiency of the system to find
satisfaction with the system operators in the business products and services to the plaster. Of the problem is to
store images to a product sheet with the service. The potential for loss and damage to the image surface.
Moreover, this work cannot be stored for a long time. The objective was to develop such problems, the system
works in order to make the system more effective and satisfying to use. Researchers can use the software
development Life cycle. This method is popular because it is effective.
The results showed that evaluating the performance of database systems pieces by a group of 7 cases
with an average of 4.12 satisfaction of the operator. The average was 4.14 and the performance of the work by
the group who underwent a total of 50 men with an average of 3.95 satisfaction of the service at 4.12 concluded
that database system. Work efficiency and product quality meets the criteria set at a high level.
Keyword: Database System, Plaster Products, Entrepreneur

1. บทนํา
ภายในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีการประกอบกิจการหลายรูปแบบ การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ
ปูนปลาสเตอรระบายสีเปนธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยม เนื่องจากผูประกอบการใชตนทุนทั้งวัสดุและ
อุปกรณต่ํา อีกทั้งผูที่มารับบริการระบายสีชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรจะเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งความคิด
สรางสรรคมีบทบาทตอการพัฒนามนุษยตอสังคมและประเทศชาติ ดังที่ (นิรัช สุดสังข, 2548 : 81) กลาววาความคิด
สรางสรรคเปนสิ่งสําคัญและจําเปนซึ่งสามารถเสริมสรางและพัฒนาไดและมีสวนสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู ถา
ไดรับการกระตุนอยางถูกวิธีและมีปริมาณที่เหมาะสมอยางเปนระบบ และนอกจากความคิดสรางสรรคแลวผูมารับ
บริการยังไดใชสมาธิ ไดความผอนคลายและไดผลิตภัณฑกลับไปใชงาน ทําใหเปนที่นิยมของบุคคลทั่วไป
การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรสามารถจัดอยูในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก ประเภท
ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
ประเภทผลิตภัณฑจากแรอโลหะทั่วประเทศโดยสามารถแสดงขอมูลการสํารวจไดดังตอไปนี้

ภาพที่ 1: ผลการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
ประเภทผลิตภัณฑจากแรอโลหะทัว่ ประเทศ
จากภาพที่ 1 การสํารวจเริม่ ตั้งแตการเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2542) แลว
เปลี่ยนมาเปนอุตสาหกรรมการผลิต และเปลี่ยนมาเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2546) โดยมีคาบการจัดทําการสํารวจตามที่สํานักงานสถิตแิ หงชาติกําหนด โดยจากผลการสํารวจสังเกตได
วาการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก ประเภทผลิตภัณฑจากแรอโลหะทั่วประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547)
การใหบริการของผูประกอบการตองเตรียมแบบตัวอยางซึ่งเปนรูปภาพใหกับผูที่มาใชบริการดูเปนแบบใน
การระบายสีชิ้นงานผลิตภัณฑ ซึ่งเมื่อมีชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหภาพชิ้นงาน
เริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปดวย ทําใหเกิดปญหาการคนหารูปภาพชิ้นงาน สงผลใหเกิดการลาชาในการนําแบบมา
บริการกับผูมารับบริการ และเมื่อมีการใชงานรูปภาพชิ้นงานดังกลาวเปนเวลานานจะทําใหรูปภาพชิ้นงานดังกลาว
เกิดความเสียหาย จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบันสามารถนํามาแกไขปญหา
ดังกลาวได โดยเฉพาะการทํางานทางดานการเก็บขอมูลในลักษณะของระบบฐานขอมูลซึ่งคอมพิวเตอรในปจจุบันมี
หนวยความจําที่มากขึ้นกวาในอดีต ทําใหสามารถเก็บขอมูล เชน รูปภาพ ไดเปนจํานวนมาก อีกทั้งการประมวลผล
ซึ่งมีความเร็วทําใหการแสดงผลไดรวดเร็ว
ในการวิจัยครั้งนี้ไดนําระบบการจัดการฐานขอมูลมาใชในการจัดการรูปภาพชิ้นงาน เพื่อประโยชนในการ
จัดเก็บ และสืบคนรูปภาพชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรระบายสี เพื่อลดปญหาสิ้นเปลืองคาใชจายในการอัดรูป
สามารถจัดการปริมาณของรูปภาพที่เพิ่มมากขึ้น การคนหารูปภาพรวดเร็วในการนําแบบมาบริการใหกับผูมารับ
บริการ

2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ของผูประกอบการในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
(2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลและสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการผลิตภัณฑ
ปูนปลาสเตอรและผูมารับบริการภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
3. วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
ประชากรการวิจัยในครั้งนี้เปนประเภทประชากรที่มีจํานวนไมจํากัด (Infinite Population) ซึ่งเปนกลุม
ประชากรที่ไมสามารถหาจํานวนได โดยเปนผูประกอบการระบายสีผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและผูมารับบริการที่มี
อายุตั้งแต 15 - 30 ป ในขอบเขตของสถานที่ทําการทดลองและเก็บขอมูลไดแก
(1) เขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี
(2) เขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี บริเวณวัดทาไทร ตลาดศาลเจา
(3) เขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี บริเวณบึงขุนทะเล
(4) เขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตลาดริมแมน้ําตาป
3.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้
3.1.2.1 ผูประกอบการผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรจํานวน 7 ราย โดยใชวิธีการสุมแบบ
งาย (Simple Random Sampling) จากผูประกอบการ โดยแบงตามสถานที่ทําการทดลองและเก็บขอมูลดังนี้
(1) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2 ราย
(2) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี วัดทาไทร ตลาดศาลเจา จํานวน 1 ราย
(3) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี บึงขุนทะเลจํานวน 2 ราย
(4) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตลาดริมแมนา้ํ ตาป จํานวน 2 ราย
3.1.2.2 ผูม ารั บ บริก ารระบายสีผ ลิ ต ภั ณ ฑ ปู น ปลาสเตอรที่ มี อายุ ตั้ งแต 15 - 30 ป
จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) จากผูมารับบริการ โดยแบงตามสถานที่
ทําการทดลองและเก็บขอมูลดังนี้
(1) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 10 คน
(2) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี วัดทาไทร ตลาดศาลเจา จํานวน 10 คน
(3) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี บึงขุนทะเลธานี จํานวน 10 คน
(4) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตลาดริมแมนา้ํ ตาป จํานวน 20 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.1 ระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรของผูประกอบการในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานีสรางโดยใชขั้นตอนวงจรการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Life Cycle (SDLC))
(Britton, C. and Doake, J., 2005) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) การศึกษาความเปนไปไดของการ
พัฒนาระบบ เพื่อใหเขาใจถึงสภาพปญหา พบวาประสบปญหาดานการจัดการขอมูลซึ่งเปนลักษณะภาพ โดยไมมี
ผูเชี่ยวชาญในการจัดการขอมูลทําใหขอมูลเกิดการสูญหาย เกิดการซ้ําซอน รวมทั้งเกิดความลาชาในการเรียกดูและ
การเขาถึง จากนั้นศึกษาแนวทางหรือวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาความเปนไปไดดานของผูใชระบบ ความรูดาน
ตางๆ จากผูใชงานระบบ เชนผูจัดการระบบ นักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร และผูใชงาน
(2) การวิ เ คราะห ค วามต อ งการของระบบและรวบรวมข อ มู ล (Requirement
Analysis) ศึกษาการทํางานของระบบฐานขอมูลสําหรับการบันทึกขอมูลลักษณะรูปภาพ เก็บรวบรวมทรัพยากรของ
ระบบ คือ รูปภาพ
(3) การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) เมื่อทําการ
การวิเคราะหความตองการของระบบและจากการรวมรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการวางแผนในการจําลองการทํางาน
เบื้องตนของระบบฐานขอมูล โดยเขียนเปนลักษณะของแผนภาพเสนทางการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram
– DFD) กระบวนการยอยของการแสดงขอมูลชิ้นงาน พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ผังกระบวนการทํางาน
(Process Flowchart) และออกแบบจอภาพของระบบ
(4) การพัฒนาระบบ (Development) ในการพัฒ นาระบบฐานขอมูลเปนการสราง
สวนประกอบแตละสวนของระบบ โดยเริ่มพัฒนาโปรแกรม การติดตอระหวางผูใชกับระบบ และฐานขอมูลจาก
ขอมูลตาง ๆ ของระบบ โดยใชภาษา PHP และใชฐานขอมูล MySQL และดําเนิ นการสรางแบบประเมินระบบ
สําหรับผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินประสิทธิภาพและสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการและผูมารับบริการ และ
จัดทํารูปเลมคูมือการใชงานระบบฐานขอมูล
(5) การทดลองใชระบบ (Implementation) ทดลองใชขั้นตน (Alpha test) เพื่อหา
ขอบกพรองหรือปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรที่สรางขึ้นโดยมีวิธีการดังตอไปนี้
1. ทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย
2. ทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานโดยใชแบบ
ประเมินระบบและบันทึกขอมูล
3. ทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒ นาขึ้นครั้งที่ 1 โดยเปนผูมารับบริการ
จํานวน 3 คน และผูประกอบการจํานวน 1 ราย และเขียนบันทึกขอมูล
4. แก ไ ขระบบฐานข อ มู ล ตามคํ า แน ะนํ า ของผู ม ารั บ บริ ก ารและ
ผูประกอบการครั้งที่ 1
5. ทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นครั้งที่ 2 โดยผูมารับบริการ จํานวน
5 คนและผูประกอบการจํานวน 3 ราย และเขียนบันทึกขอมูล
6. นํ า ข อ มู ล ในการทดลองใช ง านระบบขั้ น ต น มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขระบบ
ฐานขอมูลชิ้นงาน
(6) การทดสอบระบบ (System Testing) การดําเนินการทดสอบระบบเพื่อเก็บขอมูล
เพื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น มีดังนี้
1. คั ด เลื อ กผู ใ ช ร ะบบ ได แ ก ผู ที่ ม ารั บ บริ ก ารระบายสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ปู น
ปลาสเตอร ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน และผูประกอบการผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 7 ราย

2. ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา และนําไปให
กลุมตัวอยางทดลองใช หลังจากนั้นจึงใหทําแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูล
3. นําผลที่ไดจากการประเมิน ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผล
(7) การดู แ ลรั ก ษาระบบ (Maintenance) หลั ง การนํ า โปรแกรมไปติ ด ตั้ ง และใช
ระบบงานจริงแลว ผูประกอบกิจการจะตอง ดูแลและจัดการระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น เชน สามารถเพิ่ม และ ลบ
ขอมูล และใหคําแนะนําแกผูที่มาใชบริการ
3.2.2 วิธีการสรางแบบประเมินระบบฐานขอมูลสําหรับผูเชี่ยวชาญมีดังตอไปนี้
(1) รวบรวมข อ มู ล ที่ ได จ ากการศึ ก ษาข อ มู ล ได แ ก การสรา งแบบประเมิ น ระบบ
ฐานขอมูล การใชงาน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเปนแนวทางการสรางแบบประเมินระบบฐานขอมูล
(2) สรางแบบประเมินสําหรับผูเชีย่ วชาญประเมินระบบฐานขอมูล
(3) นําแบบประเมินไปใชและวิเคราะหขอมูล
3.2.3 วิธีการสรางแบบประเมิน ประสิท ธิภ าพและแบบสํ ารวจความพึงพอใจในการใชระบบ
ฐานขอมูลสําหรับผูมารับบริการและผูประกอบการมีดังตอไปนี้
(1) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูล ไดแก การสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ
วิธีการใชงาน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเปนแนวทางการสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ
(2) สรางแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูล
(3) นําแบบสํารวจความพึงพอใจไปใชและวิเคราะหขอมูล
3.2.4 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
(1) ใหผูที่มารับบริการใชงานระบบฐานขอมูลชิ้นงานที่สรางขึ้นและประเมินโดยใช
แบบประเมินประสิทธิภาพและสํารวจความพึงพอใจของการใชระบบ
(2) ใหผูประกอบการผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรทดลองใชงานระบบฐานขอมูลและ
ประเมินโดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพและสํารวจความพึงพอใจของการใชระบบ
3.2.5 วิธีการนําเครื่องมือไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง (Try Out)
(1) ตรวจสอบการทํางานของระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย
(2) ใหผูเชี่ยวชาญประเมินระบบฐานขอมูลที่สรางขึ้น โดยแบบประเมินระบบสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) ติดตั้ง Software ไดแก โปรแกรมจําลองการทํางานเครื่องแมขาย Appserv โปรแกรม
จัดการฐานขอมูล MySQL และระบบฐานขอมูลแบบภาพที่พัฒนาขึ้นลงบนเครื่อง คอมพิวเตอรแบบพกพา
(Notebook Computer)
(2) นําระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นไปใหผเู ชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานทดลองใช
งานและใหผเู ชี่ยวชาญประเมิน โดยประเมินในแบบประเมินระบบฐานขอมูลสําหรับผูเชี่ยวชาญ
(3) นําระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่มารับบริการและ
ผูประกอบการทดลองใชงาน และใหตอบแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสํารวจความพึงพอใจของการใชงาน
ระบบ
(4) นําขอมูลที่ไดทั้งจากผูเชี่ยวชาญ ผูมารับบริการและผูประกอบการมาวิเคราะหขอมูล

(5) สรุปผลและทํารายงานการวิจยั
3.4 ผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ของผูประกอบการ
ภายในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ไดผลการวิจัยไดดังนี้
(1) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลชิ้นงานซึ่งประเมินผูเชี่ยวชาญ พบวาระดับ
ความคิดเห็นอยูในเกณฑดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43
(2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลชิ้นงานซึ่งประเมินโดยผูประกอบการพบวา
ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64
(3) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลชิ้นงานซึ่งประเมินโดยผูมารับบริการพบวา
ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77
(4) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการตอการใชระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑที่
พัฒนาขึ้น พบวาระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
(5) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการตอการใชระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑ
พบวาระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73
3.5 อภิปรายผล
ผลจากการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑ ของผูประกอบการภายในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
(1) ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลชิ้นงานโดยผูเชี่ยวชาญ คือ ถือไดวา
ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ซึ่งสามารถนําระบบ
ฐานขอมูลชิ้นงานไปใชงานกับกลุมตัวอยางได
(2) จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วาประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
จากการประเมินของมาใชบริการและผูประกอบการอยูในระดับมาก ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบวารอยละ
คะแนนเฉลี่ยของผลการทําแบบประเมินประสิทธิภาพ ผลการประเมินระบบของผูประกอบการมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.13 และระบบของผูมารับบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากระบบ
ฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ที่พัฒนาขึ้นไดใชหลักการพัฒนาคือ วงจรการพัฒนาซอฟแวร ซึ่งมีขั้นตอน
การพัฒนาเปนระบบ และผลจากการใชการพัฒนาดังกลาวทําใหระบบ มีความสามารถคอนขางสูง การนําเสนอใน
รูปแบบที่ถูกตอง งายตอการใชงาน และมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชงานจริงได
(3) จากสมมติ ฐานขอที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณ ฑปู น
ปลาสเตอรของผูประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีท่ีพัฒนาอยูในเกณฑระดับมาก ซึ่งผลคาเฉลีย่ จาก
การประเมินของผูประกอบการเทากับ 4.14 และคาเฉลี่ยจากการประเมินของผูมารับบริการเทากับ 4.12 เนื่องจาก
ความเหมาะในการนําเสนอของระบบฐานขอมูลชิ้นงาน เชน การออกแบบหนาจอภาพ ความชัดเจนของขอความ
รูปแบบตัวอักษร โทนสีที่ใชโดยภาพรวม การนําเสนอภาพชิ้นงาน ความเร็วในการทํางาน ความงายในการใชระบบ
และการเขาถึงขอมูล ในภาพรวมแลวถือวาผูประเมินมีความพึงพอใจตอระบบฐานขอมูล
จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรของผูประกอบการภายใน
อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด อีกทั้งความพึงพอใจของผูใชระบบ
ที่มีความพึงพอใจอยูในเกณฑระดับมาก

4. สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ของผูประกอบการ
ภายในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับมาก และความพึงพอใจของผูใชระบบ
อยูในระดับมาก ดังนั้นจึงสามารถนําระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑชิ้นงานไปใชจริงได
4.2 ขอเสนอแนะ
(1) ดวยการพัฒ นาระบบฐานขอมูลชิ้น งานผลิตภัณ ฑในการวิจัยครั้งนี้ใชห ลักการ วงจรการ
พัฒนาซอฟตแวร จึงควรหาหลักการพัฒนาระบบในแบบอื่นๆมาใชในการวิจัย เชน หลักการพัฒนาทางวิศวกรรม
ซอฟตแวร
(2) ภาพชิ้นงานผลิตภัณฑของระบบฐานขอมูลชิ้นงานเปนภาพลักษณะสองมิติโดยมีขอเสียคือ
มุมมองของภาพจะมองไดแคเพียงมุมเดียว โดยการพัฒ นาระบบในครั้งตอไปสามารถสรางเปนภาพสามมิติซึ่งมี
ประสิทธิภาพมากกวา โดยสามารถแสดงราบละเอียดของชิ้นงานไดทุกมุมมอง
(3) ควรพัฒนาระบบที่สามารถรองรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทมือถือ หรือ
อุปกรณเทปเลท เพื่อใหผูมารับบริการสามารถใชงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
5. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
(1) ระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรของผูประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานี
(2) ระบบฐานขอมูลชิ้นงานผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรของผูประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานีที่พัฒนาขึ้นสามารถเปนตนแบบเพื่อขยายผลไปสูกิจการลักษณะอื่นได
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