
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาในพื้นท่ีราบลุมภาคกลางของ

ประเทศไทย  มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อใช เปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของนัก
พฤกษศาสตร ซ่ึงเดิมมีระบบงานท่ียุงยาก ซํ้าซอน เสียเวลาในการจัดการขอมูล และสวนใหญอยูใน
รูปแฟมเอกสาร การจัดเก็บมีหลายแหงแยกกันอยู ทําใหเกิดความผิดพลาดจากการทําเอกสารดวย
มือสูงมาก ระบบใหมไดมีการนําสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตมาชวยในการประมวลผล และจัดการ
ขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให สะดวกและงายตอการนําไปประยุกตใชงาน และเปนระบบ
มากข้ึน ชวยใหลดเวลาการคนหาเอกสาร และลดขอผิดพลาดไดมาก ระบบงานดังกลาวไดทดสอบ
ใชงานและประเมินผลการใชงานในระบบจากผูใช ผูดูแลระบบ และนักพฤกษศาสตรท่ีเกี่ยวของ
แลว สรุปไดดังนี้ 
 
5.1 การประเมินผลการใชงาน 

ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลดานการพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัล
อนุกรมวิธานพืชวงศหญา เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูทดสอบการใชงานระบบ โดยแบงเปน 2 
กลุม ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบสอบถามเหมือนกัน มีการเก็บขอมูลในระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 
1 กันยายน 2550 โดยผูรวมทดสอบและตอบแบบสอบถามเปนเจาหนาท่ี และพนักงานของสวน
พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ จํานวน 15 ชุดแบบสอบถาม แบงเปน ผูใชงานท่ัวไป จํานวน 
10 ชุด ผูดูแลระบบ 1 ชุด และนักพฤกษศาสตร จํานวน 4 ชุด ผูศึกษาทดสอบระบบบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ี http://www.mythanawat.net โดยขอมูลในระบบจะประกอบดวย ขอมูลของ
พืชวงศหญาจํานวน 4 วงศยอย (Subfamily) 22 ชนิด (Species) ท้ังนี้ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบสอบถามแบบใหน้ําหนักคะแนน และคําถามปลายเปด มีระดับคาคะแนน ดังนี้ 
 
ดีมาก  หมายถึง  ระดับคะแนนเทากับ 5 เม่ือผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความ 

ในประโยคตรงกับความรูสึก และความคิดเห็นของผูตอบ 
มากท่ีสุด  

 
 



 78 

ดี  หมายถึง  ระดับคะแนนเทากับ 4 เม่ือผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความ 
    ในประโยคตรงกับความรูสึก และความคิดเห็นของผูตอบ  

มาก 
ปานกลาง หมายถึง  ระดับคะแนนเทากับ 3 เม่ือผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความ 

ในประโยคตรงกับความรูสึก และความคิดเห็นของผูตอบ 
ปานกลาง 

พอใช  หมายถึง  ระดับคะแนนเทากับ 2 เม่ือผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความ 
    ในประโยคตรงกับความรูสึก และความคิดเห็นของผูตอบ 

พอใช 
ตองปรับปรุง หมายถึง  ระดับคะแนนเทากับ 1 เม่ือผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความ 
    ในประโยคตรงกับความรูสึก และความคิดเห็นของผูตอบ 

ตองปรับปรุง 
 
เกณฑการวัดระดับความพึงพอใจของการใชระบบ ดังนี้ 

ประคอง  กรรณสูต (2542) อธิบายถึงการใชเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจของการใช
ระบบ โดยอางอิงจาก เรนลิส ลิเคิรท (Rensis Likert) เพื่อใชวิเคราะหระดับความพึงพอใจ            
เชิงคุณภาพ แบงระดับของเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจการใชระบบ ดังนี้ 
  คะแนน   เกณฑการวัด 
  4.50 – 5.00   ดีมาก 
  3.50 – 4.49   ดี 
  2.50 – 3.49   ปานกลาง 
  1.50– 2.49   พอใช 
  1.00 – 1.49  ตองปรับปรุง 
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5.2 ผลการประเมิน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดสอบ และผูใชงานระบบ แสดงดังตาราง 5.1 

 
ตาราง 5.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญา 
 

หัวขอประเมิน คาคะแนนเฉล่ียท่ีได 
1.  รูปแบบการจัดหนาเว็บเพจ มีความ เหมาะสม  
     และนาสนใจ 

3.32 

2.  ขอมูลครบถวน ถูกตอง ความนาเช่ือถือ  3.40 
3.  ความสะดวกในการสืบคนขอมูล และตรงตาม 
     ความตองการของผูใช 

4.06 

4.  ความปลอดภัยในการปองกัน และจัดการขอมูล 3.33 
5.  ความเขาใจในการใชงานคูมือระบบ 2.86 
6.  ชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานได 3.60 
7.  การจัดการขอมูลงาย ไมซับซอน 3.13 
8.  มีความเปนไปไดในการประยุกตใช กับระบบงานจริง 3.53 

 
จากตาราง 5.1 สามารถอธิบายผลการประเมินการใชงานในระบบหองสมุดดิจิทัล

อนุกรมวิธานพืชวงศหญา ดังนี้ 
1. รูปแบบการจดัหนาเว็บเพจ มีความเหมาะสม และนาสนใจ ไดคาเฉล่ีย 3.32 (ปานกลาง) 
2. ขอมูลครบถวน ถูกตอง ความนาเช่ือถือ ไดคาเฉล่ีย 3.40 (ปานกลาง) 
3. ความสะดวกในการสืบคนขอมูลและตรงตามความตองการของผูใช ไดคาเฉล่ีย 4.06 (ดี) 
4. ความปลอดภยัในการปองกนั และจัดการขอมูลผูใช ไดคาเฉล่ีย 3.33 (ปานกลาง) 
5. ความเขาใจในการใชงานคูมือระบบ ไดคาเฉล่ีย 2.86 (พอใช) 
6. ชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานได ไดคาเฉล่ีย 3.60 (ด)ี 
7. การจัดการขอมูลงาย ไมซับซอน ไดคาเฉลี่ย 3.13 (ปานกลาง) 
8. มีความเปนไปไดในการประยุกตใช กับระบบงานจริง ไดคาเฉล่ีย 3.53 (ดี) 
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5.3 ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
1. ควรปรับขนาดของตัวอักษรของหนาเว็บใหใหญข้ึนเพื่อใหสามารถ อานไดงายข้ึน 
2. ควรเพิ่มขอมูลในสวนท่ีเหลือใหครบ และออกสํารวจและเก็บขอมูลอยูตลอดเวลา 
3. ขนาดของรูปภาพท่ีแสดงประกอบควรจํากัดขนาด เพื่อไมใหเว็บเซิรฟเวอรทํางานหนัก

เกินไป และใชพื้นท่ีจัดเก็บมากเกินไป 
4. ควรเพิ่มความนาสนใจของหนาเว็บไซตใหมีสีสันสวยงาม 
5. ควรปรับปรุงระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหสามารถใชกับระบบงานจริง 
6. ควรสามารถเช่ือมโยงตอไปยังฐานขอมูลอ่ืน  ๆ  ของสวนพฤกษศาสตรได  เชน 

ฐานขอมูลพรรณไมแหงประเทศไทย ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฯลฯ 
 
5.4  สรุปผลการประเมิน 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูทดสอบใชงานหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศ
หญา  สรุปไดวาความพึงพอใจอยูในเกณฑ ปานกลาง 
 
5.5  ปญหาและอุปสรรค 

การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศหญาในพื้นท่ีท่ีราบลุมภาคกลางของ
ประเทศไทย ผูศึกษาไดพบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ระบบไมมีการสํารองขอมูล การสํารองขอมูลจะทําไดโดยผานโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลสวนกลาง เทานั้น 

2. ระบบยังไมไดทําการเช่ือมโยงไปยังฐานขอมูลอ่ืน ๆ ขององคการสวนพฤกษศาสตร 
3. นักพฤกษศาสตรหลายคน ยังขาดทักษะการใชงานดานคอมพิวเตอร 
4. ไมมีสวนของรายงานสรุป จํานวนขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูล 

 
5.6  ขอเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มระบบสํารองขอมูลโดยไมตองสํารองขอมูลท่ีโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
สวนกลาง 

2. ควรวางแนวทางการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับฐานขอมูลอ่ืน ๆ ของสวนพฤกษศาสตร
เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลไดอยางเต็มท่ี 

3. ควรมีการออกสํารวจเพื่อเก็บตัวอยางขอมูล และรวบรวมขอมูลลงในฐานขอมูลท่ี
พัฒนาข้ึนเพื่อการนําไปใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง 


