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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5555    

สรปุผลสรปุผลสรปุผลสรปุผล    อภปิรายผลอภปิรายผลอภปิรายผลอภปิรายผล    และข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ    
    

การพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน และประเมิน
คุณภาพระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานสามารถสรุปผลอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา และผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการ
นําเสนอ จํานวนเล่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.ระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 
 2.แบบประเมินคุณภาพของระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 

5555....1 1 1 1 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการวิจัยวิจัยวิจัยวิจัย    
 สามารถสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังน้ี 
 5.1.1 ผลการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานประกอบด้วย 6 
ระบบได้แก่ 
  1) ระบบล็อกอินพนักงาน/ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ 
  2) ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เข้า-ออก 
  3) ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน 
  4) ระบบจัดการข้อมูลการลา 
  5) ระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
  6) ระบบการออกรายงาน 
 5.1.2 ผลจากการประเมินคุณภาพของ ระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานท่ีพัฒนาข้ึนผลปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับดี 
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5555....2 2 2 2 อภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย    
 จากผลการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานสามารถนํามา
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 5.2.1 ด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้วิจัยได้
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ และได้นํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จึง
ได้พัฒนาต้นแบบการเรียนรูปฐานข้อมูล ระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบล็อกอินพนักงาน/ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ ระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน เข้า-ออก ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน ระบบจัดการข้อมูลการลา ระบบจัดการข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ และ ระบบการออกรายงาน ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ ท่ีมุ่งเน้นทางด้านการจัดการฐานข้อมูลสําหรับองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนา
และวิธีการนําฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กร แก้ไขปรับปรุง รวมถึงการใช่โปรแกรมสําเร็จรูป ช่วยในการ
ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
 5.2.2 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน
ของพนักงานพบว่าผู้เรียนมีความพึ่งพอใจในการทํางาน เก่ียวกับระบบต่าง ๆ เช่น ระบบล็อกอิน
พนักงาน/ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เข้า-ออก ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน 
ระบบจัดการข้อมูลการลา ระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ และ ระบบการออกรายงานได้ตามความ
ต้องการอีกทั้งผู้เรียนยังสามารถประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนได้ด้วยตนเอง ทําให้เกิด
คุณภาพในการเรียนการสอนมากข้ึนซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นางสาว สีรีธร ทุมมี และคณะ 
2556) ได้พัฒนาเว็บไซต์ เร่ือง ระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์
และออกแบบระบบร้านขายสินค้า กรณีศึกษา ร้านขายนาฬิกา 2. เพื่อพัฒนาระบบร้านขายสินค้า
กรณีศึกษา ร้านขายนาฬิกา ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ท่าน เพศชาย 2 ท่านและเพศหญิง 3 ท่าน ทีมีต่อระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ พบว่าผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นในด้านการป้อนข้อมูลเข้า ภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับดี  
 

5555....3 3 3 3 ข้อเสนอแนะจากการทําโครงการข้อเสนอแนะจากการทําโครงการข้อเสนอแนะจากการทําโครงการข้อเสนอแนะจากการทําโครงการ    
 จากผลการจัดทําโครงการเก่ียวกับ การพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานเพื่อจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารควรมีนโยบายและสนับสนุนให้ระบบเว็บไซต์
บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมีระบบตรวจสอบสถานะเข้าออกงานของพนักงาน เช่น เมื่อ
พนักงานทําการสแกนบาร์โค้ดเข้างานหรือสแกนบาร์โค้ดออกงาน จะต้องทําการถ่ายรูปภาพผู้ท่ีสแกน
บาร์โค้ดเข้างานหรือสแกนบาร์โค้ดออกงาน เพื่อเก็บเป็นสถานะว่าเข้างานจริงหรือออกงานจริงเวลาก่ี
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โมง เป็นต้น เพื่อให้การใช้งานระบบเว็บไซต์บันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5555....4 4 4 4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไป    
 จากผลการจัดทําโครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการจัดทําครั้งต่อไปดังนี้ 
 5.4.1 พัฒนาให้สามารถดาว์นโหลดข้อมูลพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเก็บข้อมูลไปใช้ใน
เรื่องต่างๆได้ 
 5.4.2 พัฒนาส่วนการเพิ่มข้อมูลพนักงาน ให้สามารถเพิ่มรูปประวัติการศึกษาเข้าไปในระบบ
ได้ เพื่อเก็บข้อมูลประวัติการศึกษาเพื่อเป็นการยืนยันประวัติการศึกษา 
 5.4.3 พัฒนาโค้ดคําสั่งต่าง ๆ ให้มีการตรวจสอบและป้องกันการถูกคุกคาม เพื่อให้เว็บไซต์
และฐานข้อมูลปลอดภัย 
 5.4.4 พัฒนาส่วนของการเลือกวันท่ีออกรายงานแบบเป็นเดือนและเป็นปีแบบอัตโนมัติ 
 5.4.5 พัฒนาเว็บไซต์ให้ มีส่วนของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับเว็บไซต์ หรือ 
โปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5555    

สรปุผลสรปุผลสรปุผลสรปุผล    อภปิรายผลอภปิรายผลอภปิรายผลอภปิรายผล    และข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ    
    

การพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน และประเมิน
คุณภาพระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานสามารถสรุปผลอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา และผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการ
นําเสนอ จํานวนเล่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.ระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 
 2.แบบประเมินคุณภาพของระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 

5555....1 1 1 1 สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการวิจัยวิจัยวิจัยวิจัย    
 สามารถสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังน้ี 
 5.1.1 ผลการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานประกอบด้วย 6 
ระบบได้แก่ 
  1) ระบบล็อกอินพนักงาน/ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ 
  2) ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เข้า-ออก 
  3) ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน 
  4) ระบบจัดการข้อมูลการลา 
  5) ระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
  6) ระบบการออกรายงาน 
 5.1.2 ผลจากการประเมินคุณภาพของ ระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานท่ีพัฒนาข้ึนผลปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับดี 
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5555....2 2 2 2 อภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย    
 จากผลการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานสามารถนํามา
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 5.2.1 ด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้วิจัยได้
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ และได้นํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จึง
ได้พัฒนาต้นแบบการเรียนรูปฐานข้อมูล ระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบล็อกอินพนักงาน/ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ ระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน เข้า-ออก ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน ระบบจัดการข้อมูลการลา ระบบจัดการข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ และ ระบบการออกรายงาน ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ ท่ีมุ่งเน้นทางด้านการจัดการฐานข้อมูลสําหรับองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนา
และวิธีการนําฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กร แก้ไขปรับปรุง รวมถึงการใช่โปรแกรมสําเร็จรูป ช่วยในการ
ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
 5.2.2 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน
ของพนักงานพบว่าผู้เรียนมีความพึ่งพอใจในการทํางาน เก่ียวกับระบบต่าง ๆ เช่น ระบบล็อกอิน
พนักงาน/ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เข้า-ออก ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน 
ระบบจัดการข้อมูลการลา ระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ และ ระบบการออกรายงานได้ตามความ
ต้องการอีกทั้งผู้เรียนยังสามารถประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนได้ด้วยตนเอง ทําให้เกิด
คุณภาพในการเรียนการสอนมากข้ึนซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นางสาว สีรีธร ทุมมี และคณะ 
2556) ได้พัฒนาเว็บไซต์ เร่ือง ระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์
และออกแบบระบบร้านขายสินค้า กรณีศึกษา ร้านขายนาฬิกา 2. เพื่อพัฒนาระบบร้านขายสินค้า
กรณีศึกษา ร้านขายนาฬิกา ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ท่าน เพศชาย 2 ท่านและเพศหญิง 3 ท่าน ทีมีต่อระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ พบว่าผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นในด้านการป้อนข้อมูลเข้า ภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับดี  
 

5555....3 3 3 3 ข้อเสนอแนะจากการทําโครงการข้อเสนอแนะจากการทําโครงการข้อเสนอแนะจากการทําโครงการข้อเสนอแนะจากการทําโครงการ    
 จากผลการจัดทําโครงการเก่ียวกับ การพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานเพื่อจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารควรมีนโยบายและสนับสนุนให้ระบบเว็บไซต์
บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมีระบบตรวจสอบสถานะเข้าออกงานของพนักงาน เช่น เมื่อ
พนักงานทําการสแกนบาร์โค้ดเข้างานหรือสแกนบาร์โค้ดออกงาน จะต้องทําการถ่ายรูปภาพผู้ท่ีสแกน
บาร์โค้ดเข้างานหรือสแกนบาร์โค้ดออกงาน เพื่อเก็บเป็นสถานะว่าเข้างานจริงหรือออกงานจริงเวลาก่ี
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โมง เป็นต้น เพื่อให้การใช้งานระบบเว็บไซต์บันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5555....4 4 4 4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงการครั้งต่อไป    
 จากผลการจัดทําโครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์บันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการจัดทําครั้งต่อไปดังนี้ 
 5.4.1 พัฒนาให้สามารถดาว์นโหลดข้อมูลพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเก็บข้อมูลไปใช้ใน
เรื่องต่างๆได้ 
 5.4.2 พัฒนาส่วนการเพิ่มข้อมูลพนักงาน ให้สามารถเพิ่มรูปประวัติการศึกษาเข้าไปในระบบ
ได้ เพื่อเก็บข้อมูลประวัติการศึกษาเพื่อเป็นการยืนยันประวัติการศึกษา 
 5.4.3 พัฒนาโค้ดคําสั่งต่าง ๆ ให้มีการตรวจสอบและป้องกันการถูกคุกคาม เพื่อให้เว็บไซต์
และฐานข้อมูลปลอดภัย 
 5.4.4 พัฒนาส่วนของการเลือกวันท่ีออกรายงานแบบเป็นเดือนและเป็นปีแบบอัตโนมัติ 
 5.4.5 พัฒนาเว็บไซต์ให้ มีส่วนของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับเว็บไซต์ หรือ 
โปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
 




