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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านปรานิ
สาสปา, 2) หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาระบบ ขึ้นใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น(Web Application) และได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System 
Development Life Cycle) มาใช้เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการร้านปรานิสาสปาที่ได้พัฒนาขึ้น แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการร้านปรานิสาสปาที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบและแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีประเมินโดยผู้จัดการร้านและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 ผลของการวิจัยพบว่า:  
  ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านปรานิสาสปา มี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 และผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.175  
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ, เว็บแอพพลิเคชั่น 
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4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

Abstract 
 This research aimed to 1) to designed and developed of management information 
system for Pranisa Spa store, 2) to find the efficiency and satisfaction for developed information 
system,  by developed and designed a system with Web Application form and used the system 
development principles  SDLC (System Development Life Cycle) to design and develop the 
system. The research tools were: the management information system for this area that used 
the questionnaire to evaluate the effectiveness of this area to management information system 
evaluated by team of system specialists, and a questionnaire to evaluate the satisfaction of 
information system applications evaluated by the shops manager and staff.  
 The research results:  
  The efficiency evaluation results in the development of the shops management 

information system show in good level, the average were ( ̅ =3.96) and S.D. were (0.32), and the 

satisfaction of using the system in good level were ( ̅=4.17) and S.D. were (0.175). 
Keywords : Information System, Web Application 
 
1.  บทน า 
 งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านปรานิสาสปา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบงานแบบเดิมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศในงานบริการเดิมนั้นให้มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษา พบปัญหา
คือ การบริหารจัดการงานร้านปรานิสาสปาแบบเดิม
นั้นมีความยุ่งยาก เนื่องจากเป็นการใช้ระบบการ
บันทึกเป็นสมุดเอกสารเขียนด้วยลายมือ ท าให้เสี่ยง
ต่อความผิดพลาด  และเมื่อสิ้นเดือนในแต่ละเดือน
จะต้องมีการสรุปรายรับรายจ่าย และจะต้องมีการ
ประมวลผลจ านวนชั่วโมงของพนักงานแต่ละคนเพ่ือ
จ่ายค่าแรง เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก และหากต้องการ
สรุปรายงานแยกจ านวนความนิยมในการเข้าใช้

บริการแต่ละประเภทจึงเป็นเรื่องที่ยากและเสียเวลา  
การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังก็ด าเนินการได้ยาก  ข้อมูล
ถูกจัดเก็บอยู่ตามแฟ้มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการจด
บันทึกข้อมูลต่างๆหากเกิดการสูญหาย ก็จะเกิดการ
เสียหายมาก 
 จ าก ข้ อมู ล ข้ า ง ต้ น ผู้ วิ จั ย เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง
ความส าคัญของปัญหา จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศการเพ่ือการจัดการร้านปรานิ
สาสปา เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และท าให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 .  เ พ่ื อ ออก แ บ บแ ล ะ พั ฒ น า ร ะบ บ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านปรานิสาสปา 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

268 

 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ และความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ร้านปรานิสาสปา  

 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามรูปที่ 1 
      ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพ่ือ
จัดการร้านปราณิสาสปา ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษา
หลักการของทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับการพัฒนา
ระบบที่สามารถ น ามาประยุกต์ใช้งานได้   โดย
แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  คือ 
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร   
(Management Information  System) หรือ MIS 
คือระบบที่ ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้
สามารถท งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดย จะรวมทั้ง 
สารสนเทศ ภายในและภายนอก  สารสนเทศ ที่

เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน  รวมทั้งสิง
ที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต นอกจากนี้ ระบบเอ็มไอ
เอสจะต้องให้สารสนเทศในช่วงเวลาทีเป็นประโยชน์   
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผน การ
ควบคุม   และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่าง
ถูกต้อง  
  คุณสมบัติของระบบ MIS 
    ระบบ MIS จะสนับสนุนการท างาน
ของระบบประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน  
    ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูก
รวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการท างานของ ฝ่าย
ต่างๆในองค์กร  

ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ร้านปรานิสาสปา 
-การบันทึกข้อมูลประจ าวัน
ด้วยกระดาษ 
-ใช้เวลามากในประมวลผล
รายรับทั้งรายวันรายเดือน 
-เสี่ยงต่อความผิดพลาด 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการร้านปรานิสาสปา 
 
-พัฒนาระบบขึ้นในลักษณะ
เว็บแอพลิเคชั่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการ 

ประสิทธิภาพของระบบและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ 
-ช่วยในการแก้ปัญหาการ
บันทึกได้ง่ายและรวดเร็ว 
-การสรุปประมวลผลยอด
รายรับได้รวดเร็วและถูกต้อง 
-สามารถตรวจสอบได้ง่าย 
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    ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่
เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ  
    ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่น และ
สามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไป
ขององค์กร  
    ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษา
ความลับของข้อมูล และสามารถจ ากัดการใช้ งาน
เฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
  วั ฎ จั ก ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น 
(System development Life Cycle : SDLC)  
    ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
พัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและ
จุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วน
หลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ (Analysis), การ
อ อ ก แ บ บ  ( Design)  แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ 
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้
งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่
โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบ
แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC 
จนครบทุกกิจกรรมขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย 
 - การท าความเข้าใจกับปัญหา   - ก า ร
รวบรวมข้อมูล 
 - การวิเคราะห์ระบบ             
 - การออกแบบระบบ 
  - การพัฒนาระบบ และ จัดท าเอกสาร 
 - การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 
            - การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิตติยา ชินดา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการร้านสปา (ร้านนิชาบา สปา) เพ่ือ
น าไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ร้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบ
ให้ระบบรองรับ ลูกค้าให้สามารถสมัครสมาชิก จอง
การบริการ และสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ร้านอย่างครบถ้วน 
 สุจิตรา อดุลย์เกษมและคณะ ได้พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือบริหารจัดการธุรกิจสปา เป็น
การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเน้นไปที่การจัดการการเข้า
รับการบริการ การจัดล าดับของพนักงานตามความ
พร้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรวมทั้งจัด
แสดงให้เป็นตารางเวลา และผลการด าเนินงานได้
โปรแกรมประยุกต์ SPA-BM สามารถท างานได้อย่าง
ถูกต้อง เชื่อถือได้พนักงานนวดและเตียงบริการถูกใช้
งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์  ได้ท าวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการธุรกิจสปา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ช ลบุ รี  ไ ด้ ศึ กษ า ปัญห าและ อุปส ร รค ใ นกา ร
บริหารธุรกิจสปา ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สปา
ของ ผู้ใช้บริการ ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
เลือกใช้ธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการ เปรียบเทียบ ปัจจัย
ที่มีความแตกต่างต่อการเลือก ใช้ธุรกิจสปาของ
ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพสิทธิพล กลิ่นประสม และคณะ 
ได้จัดท าฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการงานสปา โดย
ระบบจะเน้นการออกแบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สปา การจัดการสต็อก
สินค้า การจัดการสินค้าหน้าร้านและการช าระเงิน 
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ผลการด าเนินงานได้ทั้งแสดงให้เห็น ER-Diagram 
และโค้ดการจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 4.1 กาศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ผู้พัฒนาระบบได้มีการเก็บข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ  ของร้านปราณิสาสปาและ
สอบถามความต้องการของ ผู้ใช้ระบบ  เพื่อน าไปเป็น 
ข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยประกอบด้วย  ข้อมูล
ลูกค้า   ข้อมูลการบริการ   ข้อมูลพนักงาน ข้อมูล
บันทึกการบริการประจ าวัน 
 4.2 การออกแบบระบบ 

  การวิ เคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือจัดการร้านปราณิสาสปาโดยการ
ออกแบบระบบนั้นได้มีการออก แบบโดยใช้แผนภาพ
การไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Level  
Data  Flow Diagram)  และแผนภาพการไหลของ
กระแสข้อมูล   (Data Flow Diagram) โดยอธิบาย
การท างานของ ระบบและแสดงความสัมพันธ์ของ
ระบบงาน กับข้อมูล รวมทั้งแสดงส่วนติดต่อกับส่วน
ต่างๆ ภายในระบบ  โดยในส่วน ของการท างาน 
ติดต่อกับพนักงาน   ผู้ดูแลระบบ  และผู้บริหารได้น า
แผนภาพการไหลของกระแสข้อมูล (Data  Flow 
Diagram)  ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
กับระบบ ซึ่งในระบบนั้น   มีผู้เกี่ยว ข้องกับระบบอยู่  
2  ส่วน คือ ส่วนพนักงาน กับส่วนผู้จัดการร้าน 

 

 
ภาพที่  2: Data Flow Diagram Level 0 

 
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ (Entity –
Relationship Diagram) ซึ่งเป็นการแสดงโครงสร้าง
ของความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล  และเป็นการ

น า เสนอรายละเ อียดที่  เกี่ ยวข้องกับข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่ท าการออกแบบภายในระบบสารสนเทศ
เพ่ือจัดการเพ่ือจัดการร้านปราณิสาสปา 
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ภาพที่  3: ความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของ E-R Diagram 

 
 4.3 การพัฒนาระบบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือจัดการร้านปราณิสาสปา นั้น สามารถ
จ าแนกการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนการสร้างฐานข้อมูล เป็นการสร้าง
ฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MySql ส่วนการสร้าง
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการ
เพ่ือจัดการร้านปราณิสาสปาเป็นการพัฒนาโปรแกรม
ในส่วนของติดต่อกับผู้ใช้งาน ( User Interface)  ที่
ท าการออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
โดยใช้ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยภาษา PHP   
 4.4 การทดสอบระบบ 
  การทดสอบระบบเมื่อท าการพัฒนาจน
เกิดความสมบูรณ์สามารถแบ่งกระบวนการทดสอบ
ระบบได้ดังนี้ 

   การทดสอบในแต่ละส่วน  (Unit 
Testing)  เป็นการทดสอบระบบสารสนเทศเพ่ือ
จัดการเพ่ือจัดการร้านปราณิสา สปา ตามโมดูลต่างๆ 
ที่ ได้ท าการพัฒนาไว้โดยผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบเอง
เพ่ือหาข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นการทดสอบการยอมรับ
ระบบ (Acceptance Test) นั้นเป็นการทดสอบ
ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการเพ่ือจัดการร้านปราณิสา 
สปา   โดยการให้ กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบระบบ 
แบ่งเป็น  2 กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์จ านวน 5  คน และผู้ ใช้งานทั่วไป 
จ านวน 4 คน 
 4.5 การประเมินผลระบบ 
  การประเมินผลระบบ พิจารณาจาก
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้งานระบบ  โดย
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แบ่งออกเป็น   5  ด้าน  คือ  ด้านความถูกต้องใน 
การท างานของระบบ  ด้านความสะดวก และง่ายต่อ
การใช้ระบบด้านความเร็วในการท างานของระบบ  
ด้านความปลอดภัยของระบบ ด้านความสามารถของ
ระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและในส่วน

ของแบบประเมินความพึงพอใจของระบบได้ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ ไลเคอร์ท   นั้นจะ
ประกอบด้วยมาตรอันดับ เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และ
มาตรอันดับเชิงปริมาณ  5 ระดับ ดังตารางที่  1 

 
คะแนนเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 

ดีมาก 4.51-5.00 โปรแกรมท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
ดี 3.51-4.50 โปรแกรมท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 

ปานกลาง 2.51-3.50 โปรแกรมท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

น้อย 1.51-2.50 โปรแกรมท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 
น้อยมาก 1.00-1.50 โปรแกรมท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 

ตารางที่  1: เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินระดับเกณฑ์ การให้คะแนนเชิงคุณภาพ  เชิงปริมาณความหมาย 
 

5. ผลการวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการเพ่ือจัดการร้านปราณิสาสปา มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
  5.1 ผลการด าเนินงานในส่วนหน้าหลัก หลังจากมีการเช้าสู่ระบบ โดยเป็นการแสดงข้อมูลเบื้องต้น
ของร้านปราณิสา สปา และเมนูต่างๆท่ีจะให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ  
 

 
ภาพที่  4: หน้าจอหลักของผู้ใช้งานระบบ 
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  5.2 ผลการด าเนินงานในส่วนของเมนูการรายงานต่างๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นการรายงานที่ผู้ใช้สามารถ
เลือกการรายงานได้อย่างหลากหลายทั้งรายงานรายรับเป็นวัน รายรับเป็นเดือน รายงานเป็นไตรมาส(ก าหนด
ขอบเขตของวันที่) รวมทั้งการรายงานแยกเป็นจ านวนชั่วโมงสะสมของพนักงานแต่ละคนในการให้บริการ 
 

 
ภาพที่  5: หน้าจอแสดงรายการรายงานต่างๆ 

 
  5.3 ผลการด าเนินงานในส่วนของรายงานข้อมูลการบริการประจ าเดือน  ซึ่งจะให้ผู้ใช้งานสามารถท่ี
จะเลือกเดือนและปี พ.ศ.ส าหรับการรายงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งคอร์สบริการ เวลา พนักงานและ
จ านวนเงินรวม 
 

 
ภาพที่  6: หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลการบริการประจ าวัน 
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  5.4 ผลการด าเนินงานในส่วนของรายงานข้อมูลการบริการประจ าเดือนโดยแยกเป็นจ านวนสะสมของ
พนักงาน  ซึ่งจะให้ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะเลือกเดือนและปี พ.ศ.ส าหรับการรายงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นรายละเอียดว่า
พนักงานแต่ละคนมีชั่วโมงการบริการรวมต่างกันอย่างไรบ้างเพ่ือน าไปพิจารณาคอมมิสชั่น 
 

 
 

ภาพที่  7: หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลการบริการประจ าเดือนโดยแยกเป็นจ านวนสะสมของพนักงาน 
 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผล 
  ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น  เป็นระบบที่ช่วย
การจัดข้อมูลจากการเก็บด้วยกระดาษมาเก็บใน
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบฐานข้อมูล ท าให้เกิดความ
สะดวกในการบันทึก เรียกใช้และประมวลผล แก่
ผู้จัดการร้าน ซึ่งสามารถน าสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการ
พัฒนาระบบได มี การประเมินความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มได้แก่ส่วนของผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5  คน โดยประมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 
ด้านดังนี้ 
   ด้านความถูกต้องในการท างานของ
ระบบ ด้านความเร็วของระบบ ด้านความสะดวกต่อ
การ ใช้ ร ะบบ  ด้ านความปลอดภั ย  และด้ าน
ความสามารถของระบบตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีดังนี้ 
    3. 84 3. 64 4 . 2 4 4 . 5 2  4 . 4 0 
ตามล าดับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ ดังนี้ 
0.1,0.1,0.44,0.19,0.12 ตามล าดับ 
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   ส่วนกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 4 คน 
โดยการประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ ด้าน
ความเร็วของระบบ ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ 
ด้านความปลอดภัย และด้านความสามารถของระบบ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยผลคะแนนเฉลี่ย
ที่ได้มีดังนี ้
    4. 13, 4. 19, 4 . 06 4 . 38 4 . 13 
ตามล าดับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ ดังนี้ 
0.25,0.13,0.31,0.14,0.14 ตามล าดับ 
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความพึงพอใจต่อระบบอยู่ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 
กลุ่มผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.175 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.175 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นของร้านปราณิสาสปา 
ดังนั้นส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานที่มาทดสอบระบบจึงต้อง
รู้ขั้นตอนการท างานทั้งหมดภายในร้านและมีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์พอสมควรจึงท าให้ส่วนของกลุ่มผู้ใช้
ที่มาทดสอบนั้นมีน้อย 
 6.2 ขอ้เสนอแนะ 
  ควรเพ่ิมระบบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วย
เพ่ือที่ลูกค้าจะสามารถจองคอร์สบริการผ่านระบบได้ 
รวมทั้งจัดท าระบบการแจ้งคอร์สแพกเกจพิเศษ
ส าคัญลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกอัตโนมัติ  
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