
บทที่ 6 
การประเมินผลการใชงานระบบ สรปุผล และขอเสนอแนะ 

 
 

ปจจุบันงานฝายธุรการและงานฝายทะเบียน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม ไดนํา
ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตที่ไดพัฒนาขึ้นมาใชงานจริง โดยใช
กระบวนการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากระบบเกาสูระบบใหม คือ การนําระบบใหมเขามาแทนที่
ระบบงานเกา 

การประเมินผลการใชงานระบบ เปนการกระทําเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
โดยไมไดคาดหวัง และรวบรวมขอคิดเห็นจากผูใชระบบในระยะหนึ่งแลว เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงระบบใหมใหดีขึ้น ผลของการประเมินนี้จะถูกรวบรวมและนําเสนอตอผูบริหาร เพื่อการ
ตัดสินใจในการดําเนินการตอไป ซ่ึงรายละเอียดในการประเมินผลที่กลาวถึง ในบทนี้ ไดแก 

6.1 การวิเคราะหขอมูล 
6.2 กลุมประชากรที่ใชในการประเมิน 
6.3 ผลการประเมนิและการอภิปรายผล 
6.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
6.5 สรุปปญหา 
6.6 ขอเสนอแนะ 
การประเมินการใชงานในครั้งนี้ไดใชวิธีการศึกษาผลกระทบแบบเปนทางการ (Formal 

impact study) โดยใชแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตาํแหนง

ผูบริหาร ผูดูแลระบบ ผูใชระบบฝายธุรการ และผูใชระบบฝายทะเบยีน 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม จํานวน 13 ขอ ไดแก 

1. การชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา 
2. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 
3. ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ 
4. ดานซับซอนของหนาตางการใชงานโปรแกรม 
5. การคนหาขอมูลตรงกับความตองการ 
6. การเพิ่ม ปรับปรุง แกไข และลบขอมูลมีความถูกตองและเหมาะสม 
7. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรมหลังการใชงาน 
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8. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ 
9. การไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ 
10. ความสามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจใน

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดอัตรากําลัง 
11. การความชัดเจนและสะดวกตอการใชงานคูมือการใชโปรแกรม 
12. ความสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชกับงานอื่นๆ 
13. โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของ

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม สามารถนําไปใชงานไดจริง 
การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวยคําถามที่มีคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบใน

เชิงแสดงระดับความสําคัญของคําตอบ 5 ระดับ  ดังแสดงในตาราง 6.1 
ตารางที่ 6.1 แสดงระดับความสําคัญของคําตอบ 5 ระดับของผูตอบแบบสอบถาม 

และความหมายของระดับความสําคัญ 
ระดับความสําคัญ ความหมาย 

มากที่สุด เมื่อผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นมากที่สุด 
มาก เมื่อผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นมาก 

ปานกลาง เมื่อผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นปานกลาง 
นอย เมื่อผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นนอย 

นอยที่สุด เมื่อผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นนอยที่สุด 
                 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
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6.1 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ใชโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ประกอบดวยการ

วิเคราะหตามลําดับดังนี ้
1. ขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่  
2. ขอมูลดานประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย

ประสิทธิภาพการใชงานเปนรายขอ กําหนดเกณฑในการตัดสินใจโดยใชคาเฉลี่ยดังตารางที่ 6.2  
 

ตารางที่ 6.2 แสดงระดับประสิทธิภาพการใชงานของโปรแกรม 
ระดับความสําคัญ ปจจยัท่ีมีอิทธิพล คะแนน 

มากที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด 4.51 – 5.00 
มาก มีประสิทธิภาพมาก 3.51 – 4.50 

ปานกลาง มีประสิทธิภาพปานกลาง 2.51 – 3.50 
นอย มีประสิทธิภาพนอย   1.51 – 2.50 

นอยที่สุด มีประสิทธิภาพนอยที่สุด 1.00 – 1.50 
 
3. ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ นําขอมูลมารวบรวม

และสรุปเปนขอๆ เพื่อสะดวกตอการนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบตอไป 
 

6.2 กลุมประชากรที่ใชในการประเมิน 
ประชากรที่ใชในการประเมิน เปนบุคลากรในระดับผูบริหารที่บริหารจัดการดาน

ทรัพยากรบุคคล และการจัดอัตรากําลัง ผูดูแลระบบ ผูใชระบบซึ่งประกอบดวยผูที่ปฏิบัติงานใน
ฝายธุรการและฝายทะเบียน รวมจํานวนทั้งสิ้น 10 คน 
 
6.3 ผลการประเมินและการอภิปรายผล 

การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของ
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม คร้ังนี้ ไดรวบรวมขอมูลในเดือน มีนาคม 2551 โดยแจก
แบบสอบถามจํานวน 10 ฉบับ และไดรับคืนจํานวน 10 ฉบับ ผลการประเมินไดนําเสนอในรูปของ
ตารางประกอบคําบรรยาย แบงเปน 3 สวน ตามลําดับ ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 6.3 แสดงจํานวนของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามแยกตามตําแหนง 

ขอมูลตําแหนง จํานวน 
ผูบริหาร 2 
ผูดูแลระบบ 1 
ผูใชระบบฝายธุรการ 3 
ผูใชระบบฝายทะเบียน 4 

รวม 10 
จากตารางที่ 6.3 จะเห็นไดวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคือผูที่มีตําแหนง

เปนผูใชระบบทั่วไป ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 7 คน โดยแยกเปน 2 ฝาย ซ่ึงประกอบดวยฝายธุรการและ
ฝายทะเบียน และบุคลากรผูตอบแบบสอบถามที่เหลือมีตําแหนงเปนผูบริหาร จํานวน 2 คน และ
ตําแหนงผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม 
ตารางที่ 6.4 ถึง 6.16 แสดงขอมูลดานประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม ซ่ึงนํามา

คํานวณหาคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการใชงานเปนรายขอ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.4 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการชวยลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจาํ 

จากตารางที่ 6.4 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานการชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจําเห็น
ดวยในระดับที่มากที่สุด โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 2 คน และตําแหนง
ผูใชระบบทั่วไป จํานวน 4 คน เห็นดวยในระดับที่มากจํานวน 3 คน และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป (ฝายธุรการและ

ฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 2 1 0 0 0 4 2 1 0 0 4.5 มากที่สุด 
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1 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา อยูในระดับ มากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 

 
ตารางที่ 6.5 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความสะดวก 

ตอการใชงานของผูใช 
 

 ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 4.7 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6.5 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความสะดวกตอการใชงานของผูใช เห็นดวยในระดับที่มากที่สุด โดย
แบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน และตําแหนงผูใชระบบทั่วไป จํานวน 4 
คน และเห็นดวยในระดับที่มากจํานวน 3 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงาน
ดานความสะดวกตอการใชงานของผูใช อยูในระดับ มากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 

 
ตารางที่ 6.6 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความเหมาะสมของ 

การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ 

จากตารางที่ 6.6 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบน
จอภาพ เห็นดวยในระดับที่มาก โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 2 คน และ
ตําแหนงผูใชระบบทั่วไป จํานวน 4 คน เห็นดวยในระดับที่มากที่สุดจํานวน 3 คน และเห็นดวยปาน
กลาง จํานวน 1 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความเหมาะสมของ
การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ อยูในระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 2 0 0 0 2 4 1 0 0 4.2 มาก 
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ตารางที่ 6.7 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความซับซอนของหนาตาง 
การใชงานโปรแกรม 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 2 0 0 0 2 3 1 1 0 4 มาก 

จากตารางที่ 6.7 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความซับซอนของหนาตางการใชงานโปรแกรม เห็นดวยในระดับที่
มาก โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 2 คน และตําแหนงผูใชระบบทั่วไป 
จํานวน 3 คน เห็นดวยในระดับที่มากที่สุดจํานวน 3 คน และเห็นดวยปานกลางถึงนอย จาํนวน 2 คน 
เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความซับซอนของหนาตางการใชงาน
โปรแกรม อยูในระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0 
 
ตารางที่ 6.8 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการคนหาขอมูลตรงกับความตองการ 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 2 1 0 0 0 3 4 0 0 0 4.5 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6.8 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานการคนหาขอมูลตรงกับความตองการ เห็นดวยในระดับที่มากที่สุด 
โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 2 คน และตําแหนงผูใชระบบทั่วไป จํานวน 
3 คน และเห็นดวยในระดับที่มากจํานวน 5 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงาน
ดานการคนหาขอมูลตรงกับความตองการ อยูในระดับ มากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 
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ตารางที่ 6.9 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการเพิ่ม ปรับปรุง แกไข  
และลบขอมูลมีความถูกตองและเหมาะสม 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 2 1 0 0 0 2 3 1 1 0 4.1 มาก 

จากตารางที่ 6.9 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานการเพิ่ม ปรับปรุง แกไข และลบขอมูลมีความถูกตองและเหมาะสม 
เห็นดวยในระดับที่มาก โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน และตําแหนง
ผูใชระบบทั่วไป จํานวน 3 คน เห็นดวยในระดับที่มากที่สุดจํานวน 4 คน และเห็นดวยปานกลางถึง
นอย จํานวน 2 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการเพิ่ม ปรับปรุง แกไข 
และลบขอมูลมีความถูกตองและเหมาะสม อยูในระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1 
 

ตารางที่ 6.10 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธภิาพการใชงานดานความถูกตองของ 
การประมวลผลของโปรแกรมหลังการใชงาน 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป 

 (ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 2 1 0 0 0 4 2 1 0 0 4.5 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6.10 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรมหลังการใชงาน เห็น
ดวยในระดับที่มากที่สุด โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 2 คน และตําแหนง
ผูใชระบบทั่วไป จํานวน 4 คน เห็นดวยในระดับที่มากจํานวน 3 คน และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 
1 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความถูกตองของการประมวลผลของ
โปรแกรมหลังการใชงาน อยูในระดับ มากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 
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ตารางที่ 6.11 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธภิาพการใชงานดานความสมบูรณของ 
ขอมูลที่มีอยูในรายงานทีแ่สดงอยูบนหนาจอ 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 0  3 0 0 0 2 4 1 0 0 4.1 มาก 

จากตารางที่ 6.11 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ เห็น
ดวยในระดับที่มาก โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน และตําแหนงผูใช
ระบบทั่วไป จํานวน 4 คน เห็นดวยในระดับที่มากที่สุดจํานวน 2 คน และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 
1 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูใน
รายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ  อยูในระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1 
 

ตารางที่ 6.12 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธภิาพการใชงานดานการไดสารสนเทศ 
ตรงกับความตองการที่ผูใชระบ ุ

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 2 1 0 0 0 2 4 1 0 0 4.3 มาก 

จากตารางที่ 6.12 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานการไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ เห็นดวยในระดับที่
มาก โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน และตําแหนงผูใชระบบทั่วไป 
จํานวน 4 คน เห็นดวยในระดับที่มากที่สุดจํานวน 4 คน และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 1 คน เมื่อ
พิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใช
ระบุ  อยูในระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 
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ตารางที่ 6.13 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธภิาพการใชงานดานความสามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อ
ใชในการประกอบการตัดสนิใจในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจดัอัตรากําลัง 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป 

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 4.8 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6.13 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 8 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความสามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจ
ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดอัตรากําลัง เห็นดวยในระดับที่มากที่สุด โดย
แบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน และตําแหนงผูใชระบบทั่วไป จํานวน 5 
คน และเห็นดวยในระดับที่มากจํานวน 2 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงาน
ดานความสามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และการจัดอัตรากําลัง อยูในระดับ มากที่สุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 
 

ตารางที่ 6.14  คาเฉลี่ย และระดับประสิทธภิาพการใชงานดานการความชัดเจน 
และสะดวกตอการใชงานคูมือการใชโปรแกรม 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป  

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 2  0 0 0 2 5  0 0 0 4.3 มาก 

จากตารางที่ 6.14 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานการความชัดเจนและสะดวกตอการใชงานคูมือการใชโปรแกรม เห็น
ดวยในระดับที่มาก โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 2 คน และตําแหนงผูใช
ระบบทั่วไป จํานวน 5 คน และเห็นดวยในระดับที่มากที่สุด จํานวน 3 คน เมื่อพิจารณาโดยรวม 
ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการความชัดเจนและสะดวกตอการใชงานคูมือการใชโปรแกรม  
อยูในระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 
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ตารางที่ 6.15 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธภิาพการใชงานดานความสามารถใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชกับงานอืน่ๆ 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป 

(ฝายธุรการและฝายทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 1 1 0 0 2 3 1 1 0 3.9 มาก 

จากตารางที่ 6.15 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชกับงาน
อ่ืนๆ เห็นดวยในระดับที่มาก โดยแบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน และ
ตําแหนงผูใชระบบทั่วไป จํานวน 3 คน เห็นดวยในระดับที่มากที่สุด จํานวน 3 คน และเห็นดวยใน
ระดับที่ปานกลางถึงนอย จํานวน 3 คน  เมื่อพิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดาน
ความสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชกับงานอื่นๆ อยูในระดับ มาก ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.9 
 
ตารางที่ 6.16 คาเฉลี่ย และระดับประสิทธภิาพการใชงานดานความสามารถนําไปใชงานไดจริง 

 

  ผูบริหารและผูดูแลระบบ 
ผูใชระบบทั่วไป (ฝายธุรการและฝาย

ทะเบียน) 

  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

จํานวน 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0 4.4 มาก 

จากตารางที่ 6.16 พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 คน ที่เห็นวา
ประสิทธิภาพการใชงานดานความสามารถนําไปใชงานไดจริง เห็นดวยในระดับที่มากที่สุด โดย
แบงเปนตําแหนงผูบริหารและผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน และตําแหนงผูใชระบบทั่วไป จํานวน 3 
คน เห็นดวยในระดับที่มาก จํานวน 2 คน และเห็นดวยในระดับที่ปานกลาง จํานวน 2 คน  เมื่อ
พิจารณาโดยรวม ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความสามารถนําไปใชงานไดจริง อยูในระดับ 
มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4 
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม 
เรียงตามความถี่ของจํานวนขอเสนอแนะจากมากไปหานอย มีดังนี้ 

1. การปอนขอมูลวัน เดือน ป ควรใหมีการเลือกวัน เดือน ป แยกออกจากกันทําใหเพื่อ
ความรวมเร็วในการปอนขอมูล 

2. การปอนขอมูลการลงเวลามาทํางานของบุคลากรทําไดลาชาเนื่องจากตองนําเอาขอมูล
จากบัตรตอกมาปอนเขาสูระบบและการจัดลําดับของบุคลากรไมตรงกัน 

3. ในการบันทึกขอมูลตําแหนงของบุคลากรที่ตองดึงขอมูลจากตารางอื่น ทําไดลาชา
เพราะตองเสียเวลาเลื่อนแถบสีคนหาจนกวาจะพบควรใหมีการเรียงลําดับตามตัวอักษรหรือเปน
ระบบคนหาตามตัวอักษรที่พิมพเขาไปตามลําดับ 

4. การเชื่อมโยงการทํางานของแตละหนามีความยุงยากเพราะตองยอนกลับมาที่หนาหลัก
กอนแลวจึงจะไปหนาอื่นๆ ได 
 จากขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามการประเมินผลการใชงานระบบ
พบวา ขอเสนอแนะในดานการปอนขอมูลวัน เดือน ป ควรใหมีการเลือกแยกออกจากกันเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว มีจํานวนมากที่สุด ลําดับตอมาคือการปอนขอมูลการลงเวลามีการเรียงลําดับของ
บุคลากรไมตรงกันเสนอแนะใหใชลําดับที่ในบัตรตอกกับลําดับที่ในฐานขอมูลใหตรงกัน ลําดับ
ตอมาคือในการบันทึกขอมูลที่สามารถดึงขอมูลจากตารางอื่นทําไดลาชาเพราะตองเสียเวลาเล่ือน
แถบสีคนหาจนกวาจะพบเสนอแนะใหใชการคนหาตามตัวอักษรหรือจัดเรียงขอมูลตามตัวอักษร
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปอนขอมูลและลําดับสุดทายคือการเชื่อมโยงการทํางานของหนาแตละ
หนามีความยุงยากเพราะตองยอนกลับมาที่หนาหลักจึงจะไปหนาอื่นๆไดเสนอแนะใหสรางเมนู
หลักไวในหนาแตละหนาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทํางาน  
 ซ่ึงขอเสนอแนะทุกขอที่ไดจากการประเมินในครั้งนี้ ผูพัฒนาระบบจะนําไปหา
วิเคราะหหาสาเหตุ หาวิธีการแกไขปรับปรุง และพัฒนาใหโปรแกรมมีความสมบูรณมากที่สุด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานและทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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6.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยการลานนา

เชียงใหมนี้  มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษาคือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชการลานนาเชียงใหมและทําการศึกษาถึงปญหา 
อุปสรรค ขอจํากัดตางๆ ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการนําระบบสารสนเทศไปใช 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ เร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะหระบบงานที่
เปนอยูในปจจุบัน ศึกษาความตองการในการปรับปรุงระบบ จําลองระบบงานปจจุบัน แลวจึงเริ่ม
ออกแบบการทํางานของระบบ โดยพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี (Windows Xp) 
ใชเครื่องมือในการพัฒนาคือ โปรแกรมโปรแกรมเพอเซอนอลไฮเปอรเท็กซ พรีโปรเซสเซอร 
(Personal Hypertext Preprocessor : PHP)  และไดสรางฐานขอมูลบุคลากรเปนฐานขอมูลเชิง
สัมพันธโดยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL)  ผลจากการคนควาอิสระ และจัดทําระบบ
สารสนเทศนี้ โดยทดลองใชงานจริงกับงานฝายธุรการและงานฝายทะเบียน โรงเรียนพณิชยการลาน
นาเชียงใหม และจากการประเมินผลการใชงานระบบจากการสัมภาษณของกลุมประชากรที่ใชงาน
จริงจํานวนทั้งสิ้น 10 คน ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารที่บริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล และการจัด
อัตรากําลัง ผูดูแลระบบ ผูใชระบบฝายธุรการและฝายทะเบียน พบวา ระดับประสิทธิภาพการใช
งานมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.33 คือมีประสิทธิภาพการใชงานมาก กลาวคือ ระบบสารสนเทศการ
บริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม สามารถใชเปน
แหลงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัด
อัตรากําลัง อีกทั้งใหความสะดวกตอการใชงานและชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติอยู
เปนประจํา และชวยในการคนหาขอมูลไดตรงกับความตองการ รวมถึงความถูกตองของการ
ประมวลผลของโปรแกรมหลังการใชงาน  โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองและเหมาะสมกับ
ระบบงานไดเปนอยางดี และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่ไดกลาวไวขางตนเปนอยางดี 
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6.5 สรุปปญหา 
1. การนําขอมูลเวลาเขาทํางานยังคงใชเครื่องตอกบัตรซึ่งไมสามารถเชื่อมตอกับ

ระบบไดโดยตรงจึงตองมีการนําขอมูลเขาระบบโดยการปอนเวลาทางแปนพิมพทําใหเกิดความ
ลาชาในการผลิตสารสนเทศ 

2. ระบบยังทํางานไมครอบคลุมถึงในเรื่องของระบบเงินเดือนและระบบสวัสดิการ 
3. ระบบไมสามารถใหบุคลากรทั่วไปเขาใชระบบได 

 
6.6 ขอเสนอแนะ 

ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยการลานนา
เชียงใหม ที่พัฒนาขึ้นนี้ ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมใหระบบมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยผูพัฒนาได
สรุปไวดังนี้    

1. ปรับปรุงใหระบบสามารถทํางานไดงาย โดยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลตําแหนง
ตามตัวอักษรที่พิมพเขาไปไดเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปอนขอมูลตําแหนง 

2. มีการออกแบบเมนูหลักไวในทุกหนาเพื่อความรวดเร็วในการเชื่อมโยงการทํางาน
ของแตละหนา 

3. เพิ่มกลุมผูใชงานคือบุคลากรทั่วไปใหสามารถลงเวลาทํางานไดเองโดยไมตองผาน
เครื่องตอกบัตรหรือทําการเชื่อมตอระบบเขากับเครื่องลงเวลา  เพื่อลดการทํางานของเจาหนาที่ฝาย
ธุรการ 

4. ออกรายงานเพิ่มเติม เชน การพิมพบัตรประจําตัวบุคลากร เปนตน 
5. เชื่อมโยงเขากับระบบเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


