
 
บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดระบบงาน
ท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของผูใชมากท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามถูก
จัดทําเพื่อสอบถาม เจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา เจาหนาท่ีหนวยกิจการนักศึกษาคณะ  องคกร
นักศึกษาผูขอจัดกิจกรรม  ในสภานักศึกษา มช.  และ  สโมสร / ชมรม นักศึกษา มช.  กรรมการหอพัก
นักศึกษา มช.   สโมสร / ชมรม คณะตาง ๆ  ผูบริหาร ผูใชในคณะ/หนวยงาน และผูใชรวม โดยสุม
ตัวอยางกลุมผูใชงานระบบในการประเมินจํานวน 28 คน มีผลการประเมินและขอเสนอแนะดังนี้ 

 

6.1  รูปแบบการประเมินผล 
 สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใช ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใช  โดยผลการตอบแบบสอบถามจากกลุม
ผูใชงานระบบ จํานวน 28 คน ดังนี้ 
 ผูดูแลการจัดกิจกรรม   

 เจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา    จํานวน      7  คน  
 เจาหนาท่ีหนวยกิจการนักศึกษา คณะ    จํานวน      8  คน  

ผูขอจัดกิจกรรม   
 ผูใชในสภานักศึกษา มช.  และ  สโมสร / ชมรม นักศึกษา มช. จํานวน      2  คน  
 ผูใชในกรรมการหอพักนักศึกษา มช.    จํานวน      2  คน  
 ผูใชในสโมสร / ชมรม คณะตาง ๆ    จํานวน      4  คน 

ผูใชงานท่ัวไป 
 ผูบริหาร      จํานวน      1  คน  
 ผูใชในคณะ/หนวยงาน      จํานวน      2 คน  
 ผูใชรวม       จํานวน      2 คน   
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โดยใหกลุมผูใชงานระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม ไดตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใช   หัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี ้

1) ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 
2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 
3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก 
4) การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 
5) การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 
6) ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 
7) ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 
8) ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 
9) ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน 
10) คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย 
 

6.2  ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ ดังตอไปนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 

จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 28 คน จะไดจํานวน
ของผูท่ีตอบในแตละขอคําถาม ดังแสดงในตาราง 6.1  
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ตาราง  6.1  จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 

มากท่ีสุด 

ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 

ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 

ความถ่ี 

(รอยละ) 

1. ความเหมาะสมของการจัดวาง
เคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 

1 
(3.5) 

19 
(67.9) 

8 
(28.6) 

- - 

2. ความสวยงามของการออกแบบ
หนาจอ 

7 
(25) 

21 
(75) 

- - - 

3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

16 
(42.9) 

12 
(57.1) 

- - - 

4.การแกไขปรับปรุงทําไดงายและ
สะดวก 

15 
(53.6) 

12 
(42.9) 

1 
(3.5) 

- - 

5. การคนหาขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

12 
(42.9) 

15 
(53.6) 

1 
(3.5) 

- - 

6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคย
ปฏิบัติอยูเปนประจํา 

18 
(64.3) 

9 
(32.2) 

1 
(3.5) 

- - 

7. ความถูกตองในการประมวลผล
ของระบบ 

13 
(46.4) 

15 
(53.6) 

- - - 

8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูใน
รายงาน 

11 
(39.3) 

17 
(60.7) 

- - - 

9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความ
ตองการใชงาน 

20 
(71.4) 

8 
(28.6) 

- - - 

10. คูมือการใชโปรแกรม มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

12 
(42.9) 

16 
(57.1) 

- - - 

 
นําขอมูลการตอบคําถามท่ีไดมาทําการคํานวณหาคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบ  โดยใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจตามตาราง 6.2 
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ตาราง  6.2  เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 

คาเฉล่ียของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอย 
1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน  28   ชุด โดยทําการอานคาและจัดทําผล
การวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 
 

ตาราง  6.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน 4.25 มาก 
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 4.25 มาก 
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.57 มากท่ีสุด 
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 4.50 มากท่ีสุด 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.39 มาก 
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 4.61 มากท่ีสุด 
7. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 4.46 มาก 
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 4.39 มาก 
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน 4.71 มากท่ีสุด 
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.43 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.46 มาก 

 
6.3  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ในดานของลักษณะการใชงาน
ระบบในดานตาง ๆ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา  4.46 ซ่ึงมีคา
แปรผลอยูในชวง 4.25 – 4.71 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก และ
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ลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน 
รองลงมาคือ ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา การเรียกดูขอมูลทําไดงายและ
สะดวก  และการแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก ตามลําดับ 
 

6.4  สรุปผลการศึกษา 
การคนควาแบบอิสระเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา    

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี     
กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ผูพัฒนาไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบนี้โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบงาน
กิจกรรมนักศึกษา  ศึกษาข้ันตอนหลักการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ระบบเดิมโดยการสังเกต  
สัมภาษณ  สอบถาม ฯลฯ  เพื่อดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบงานใหม  และไดศึกษา
ความรูเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด รวมถึงศึกษาการใชระบบฐานขอมูล SQL Server การ
เขียนโปรแกรมดวยไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต จากนั้นจึงไดทําการออกแบบระบบและ
พัฒนาระบบขึ้น โดยระบบน้ีครอบคลุมการทํางานต้ังแตผูขอจัดกิจกรรมจัดทําโครงงาน/โครงการ
ในรอบปโดยบันทึกขอมูลลงในระบบ ปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการออกรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย  

ผลการใชงานระบบพบวาระบบท่ีไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานใน
ระบบงานเดิม  รวมถึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเรียกดู คนหา ประมวลผลขอมูลและปรับปรุง
ขอมูลในระบบ ตลอดจนการออกรายงานตางๆ ใหแก ผูบริหาร เจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา ผูใช
ในคณะ/หนวยงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูใชท่ัวไป เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบของระบบฐานขอมูล  สงผลใหการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
6.5 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 

หลังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา และไดมีการทดลองใช
งานมาระยะหนึ่งพบวามีปญหาและขอจํากัดของระบบหลายประการ  ดังนี้ 

1. ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถรองรับการบันทึกขอมูลรายช่ือผูรวมกิจกรรมกรณีท่ีเปน
นักศึกษา แตในกรณีท่ีมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม ระบบยังไม
รองรับ การบันทึกประวัติการพัฒนาและอบรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยดวย 

2. การแสดงผลรายงานสารสนเทศ ยังไมสามารถใหผูบริหารสามารถเลือกเง่ือนไขไดเอง  
ซ่ึงทําใหรูปแบบการแสดงผลขอมูลอยูในระดับการใชงานท่ีจํากัด 
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6.6 ขอเสนอแนะ 
ผูเขียนมีขอเสนอแนะสําหรับคือ 

1. ควรมีการพัฒนาใหรองรับในสวนของขอมูลบุคลากรภายในท่ีเขารวมกิจกรรม 
2. ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานสารสนเทศ ใหตอบสนองความตองการของผูบริหาร 


