
บทที่ 5
บทสรุป

การศึกษาคนควาแบบอิสระการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทาง
โทรศัพทอัตโนมัติเพื่อการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ
พฒันาระบบการสืบคนที่มีความละเอียด  ถกูตอง  รวดเร็วและไมจํ ากัดสถานที่ ซึง่ผูศึกษาไดทํ า
การศึกษาจากกลุ มเปาหมายซึ่งเปนเจาหนาที่ซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทสังกัดกองสวัสดิการ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม จํ านวน 6 ทาน และเจาหนาที่ที่ดูแลระบบของคณะอื่นๆจํ านวน 2 ทาน รวม
ถึงเจาหนาที่ธุรการที่มีหนาที่จัดเก็บคาใชจายในการโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเชียงใหมจํ านวน 1 
ทาน และหวัหนาหนวยจํ านวน 1 ทานซึ่งรวมจํ านวนเปาหมายทั้งสิ้น 10 คน โดยทํ าการติดตั้งระบบ
ในสถานทีใ่ชงานจริงคือ  หนวยโทรศัพท มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระหวางวันที่ 11 เมษายน- 20 
เมษายน 2546 โดยใชแบบสอบถามประกอบดวยขอคํ าถาม 3 สวนดังนี้

สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลตํ าแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม จํ านวน 10 ขอ ไดแก

1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากหนาจอคอมพิวเตอร
2.  ชวยลดขั้นตอนการทํ างานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจํ า
3.  การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ
4.  หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย
5.  ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรมหลัง การใชงาน
6.  ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ
7.  ไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ
8.  ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากระบบสืบคนทางโทรศัพทอัตโนมัติ
9.  สามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในดานการ  

บริหารจัดสรรเลขหมาย,ประมาณการระบบ
  10.  คูมือการใชโปรแกรม  มคีวามชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน

ลักษณะคํ าตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับดังนี้
มากที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความรูสึกและ

ความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด

 



มาก หมายถงึ เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความรูสึกและความ
คิดเห็นของผูตอบมาก

ปานกลาง หมายถงึ เมือ่ผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความรูสึกและ
ความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง

นอย หมายถงึ เมือ่ผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความรูสึกและความ
คิดเห็นของผูตอบนอย

นอยที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความรูสึกและ
ความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ออกแบบเปน
ลักษณะ พืน้ทีว่างใหผูทํ าการประเมิน เขียนขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบ

5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา พัฒนาระบบฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติ

เพื่อการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหมนี้มีประสิทธิภาพ กลาวคือทํ าใหไดรับขอ
มลูสารสนเทศที่มีความถูกตองและเปนอัตโนมัติ และไมจํ ากัดสถานที่ ชวยลดขั้นตอนการทํ างานที่
เคยปฏิบัติเปนประจํ า อีกทั้งยังชวยใหเกิดความสะดวกแกผูใชงานระบบ ในการคนหาขอมูลเลข
หมาย และการรวบรวมรายงานสรุปตางๆเพื่อเสนอแกผูบริหาร เพื่อการวางแผนจัดการระบบตอไป
ในอนาคตอีกดวย ซ่ึงสามารถสรุปไดจากแบบประเมินดังนี้

 



ผลการประเมินระดับคุณภาพ
จํ านวน (%)

รายการประเมิน ดานประสิทธิภาพ
ของการใชงานระบบ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช

จากหนาจอคอมพิวเตอร
2.  ชวยลดขั้นตอนการทํ างานที่เคย

ปฏิบัติการอยูเปนประจํ า
3 .  ก า ร จั ด ว า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ใ ช  ง าน

โปรแกรมบนจอภาพ
4. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับ

ซอนและเขาใจงาย
5. ความถูกตองของการประมวลผล

ของโปรแกรมหลัง การใชงาน
6. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยู ใน

รายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ
7. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการ

ที่ผูใชระบุ
8. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช

จากระบบสืบค นทางโทรศัพท 
อัตโนมัติ

9. สามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อ
ใชในการประกอบการตัดสินใจใน
ดานการบริหารจัดสรรเลขหมาย,
ประมาณการระบบ

10. คูมือการใชโปรแกรม  มีความชัด
เจนและสะดวกตอการใชงาน
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ตาราง 5.1 แสดงการประเมินการใชระบบสืบคน,จัดการฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทาง
โทรศัพทอัตโนมัติเพื่อการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 



รูปท่ี 5.1 กราฟแสดงอัตราสวนการประเมินการใชระบบสืบคน,จัดการฐานขอมูลและการสืบคน
ระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรปุผลการประเมินดานประสิทธิภาพการใชงานในแตละขอ
ขอที่ 1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากหนาจอคอมพิวเตอร ผลการประเมินความ

พงึพอใจของผูใชอยูที่ระดับ  มากท่ีสุด  โดย อยูที่ระดับรอยละ 50
ขอที่ 2.  ชวยลดขั้นตอนการทํ างานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจํ า ผลการประเมิน ความพึง

พอใจของผูใชอยูที่ระดับ มากที่สุด โดย อยูที่ระดับรอยละ 70
ขอที่ 3.  การจัดวางเครื่องมือใชงานโปรแกรมบนจอภาพ  ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชอยูที่ระดับ มาก โดย อยูที่ระดับรอยละ 50
ขอที่ 4. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย ผลการประเมินความพึงพอ

ใจของผูใชอยูที่ระดับ มาก โดย อยูที่ระดับรอยละ 60
ขอที่ 5. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรมหลัง การใชงาน ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชอยูที่ระดับ มากที่สุด โดย อยูที่ระดับรอยละ 60
ขอที่ 6. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชอยูที่ระดับ มากที่สุด โดย อยูที่ระดับรอยละ 50
ขอที่ 7. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู

ใชอยูที่ระดับ มาก โดย อยูที่ระดับรอยละ 50
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ขอที่ 8. ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากระบบสืบคนทางโทรศัพทอัตโนมัติ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชอยูที่ระดับ มากที่สุด โดย อยูที่ระดับรอยละ 90

ขอที่ 9. สามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในดานการ
บริหารจัดสรรเลขหมาย,ประมาณการระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชอยูที่ระดับ มาก
โดย อยูที่ระดับรอยละ 60

ขอที่ 10. คูมือการใชโปรแกรม  มคีวามชัดเจนและสะดวกตอการใชงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชอยูที่ระดับ มากที่สุด โดย อยูที่ระดับรอยละ 40

จากผลการประเมินดานประสิทธิภาพการใชงานทั้ง 10 ขอ นั้นสรุปไดวา ขอที่ผูใชพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ขอที่ 8. ความสะดวกตอการใชงานของผูใชจากระบบสืบคนทางโทรศัพทอัตโนมัติซ่ึง
มรีะดับความพึงพอใจมากที่สุดถึง รอยละ 90

 5.2 ปญหาและขอจํ ากัดของระบบ
ในการพัฒนาระบบครั้งนี้มีขอจํ ากัดของการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลและการสืบ

คนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติดังนี้
5.2.1 สวนของชุดวงจร Telephone Interface ประกอบขึ้นโดยใชแผนวงจรพิมพแบบเอนก

ประสงคและใชการบัดกรีวางสายบนแผนวงจรพิมพที่ไมแนนอน ดังนั้นการตรวจสอบวงจรเมื่อ
เครือ่งชํ ารุดนั้นจะเปนไปดวยความยากลํ าบาก

5.2.2 สวนของระบบการสืบคนอัตโนมัติทางโทรศัพท ผูใชจะไมสามารถกดปุมของแปน
โทรศัพทใหทํ าตามคํ าสั่งไดเมื่อ ระบบกํ าลังอานขอมูลใหผูใชระบบอยู ซ่ึงอาจทํ าใหตองรอให
ระบบทํ าการอานขอมูลจนจบจึงจะสามารถทํ าการใชงานระบบตอได

5.2.3 เสียงที่ตอบรับจากระบบสืบคนอัตโนมัติยังตองมีการปรับปรุงเนื่องจากยังขาดความ
ชัดเจนของเสียงในบางคํ าพูดและมีสัญญาณรบกวนปะปน อันเนื่องมาจากระบบการอัดเสียงใช
ระบบพื้นฐานที่ยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร

5.2.4 สวนของการแสดงผลรายงานสรุปจํ านวนขอมูลตางๆที่เปนลักษณะกราฟยัง มีปญหา
หากแสดงรายงานที่มีจํ านวนขอมูลมากๆ

5.2.5 ระบบสืบคนอัตโนมัติทางโทรศัพทจะสามารถติดตั้งไดเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มี ISA Slot เทานั้น

5.2.6 ระบบการสืบคนอัตโนมัติสามารถใหบริการเพียงครั้งละ 1 ผูใชเทานั้น เนื่องจากมีการ 
ออกแบบวงจรที่สามารถปอนสัญญาณโทรศัพทไดเพียง 1 คูสาย

 



5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการปรับปรุง สวนของวงจร Telephone Interface ใหมีความเปนมาตราฐานมาก

ขึน้โดยการออกแบบลายวงจรพิมพที่มีลักษณะการเชื่อมโยงสายแผนวงจรที่แนนอน
5.3.2 ควรมีการปรับปรุงระบบสืบคนอัตโนมัติทางโทรศัพทใหสามารถคนหาขอมูลโดยมี

เงื่อนไขอื่นๆเสริมกับระบบเดิม
5.3.3 ควรมีการปรับปรุงโปรแกรมสวนติดตอผูใชใหเปนระเบียบและสวยงามเพิ่มมากขึ้น

เพือ่ใหผูใชสามารถใชงานไดงายและสะดวกมากขึ้น
5.3.4 ควรเพิม่หนาตางแสดงรายการเลขหมายที่ใชไปแลวทั้งหมด รวมทั้งเลขหมายที่ยังไม

ไดใชงานเพื่อใหงายตอการจัดสรรเลขหมายในอนาคต
5.3.5 ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนจัดการระบบเคเบิล หากมีการนํ าเอาระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) มาใชรวมกับระบบก็จะทํ าใหทราบถึงเสนทางและระยะทางของเคเบิล
ในแตละเสนรวมทั้งระยะหางจากตูชุมสายและอาคารตางๆซึ่งจะทํ าใหระบบการวางแผนขยาย
เคเบิลโทรศัพทไปยังสถานที่ตางๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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