
 

บทที่  6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการศึกษา   
 การคนควาแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาว
ตางประเทศของศูนยการศกึษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาว
ตางประเทศของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยการจัดการของระบบงานเดิมนั้น การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยูในรูปแฟมเอกสารและขอมูล
บางสวนจะถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูล บันทึกลงในโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรดหรือไมโครซอฟท 
เอ็กเซล ซ่ึงยังขาดระบบการจัดการที่ดพีอ การประมวลผลลาชาและไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชงานไดทนัที  

จากปญหาตาง ๆ ของระบบงานเดิม ทําใหเกิดการพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา
และบุคลากรชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสมัพันธ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม โดยการนําระบบบริหารจัดการฐานขอมูลมาชวยในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
และใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินงานของศูนยการศึกษานานาชาติ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการใหบริการ 
ชวยลดระยะเวลาทํางานใหนอยลง การคนหาขอมูลและจัดการขอมูลตางๆ ทําไดสะดวกรวดเรว็กวา
ระบบงานเดิม 

 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของศูนย
การศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดเร่ิมตน
จากการศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารที่มีอยู การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
การสํารวจถึงปญหาของระบบงานเดิมพรอมทั้งความตองการของผูใชระบบ จากนั้นนําขอมูล
ทั้งหมดมาทําการวิเคราะหเพื่อกําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 
แลวกําหนดความตองการของระบบงานใหม 

เมื่อทราบถึงปญหาของระบบงานเดิมและวิเคราะหความตองการของระบบงานใหมแลว
ขั้นตอนตอไปคือการออกแบบระบบงาน  โดยใชเครื่องมือตางๆ ในการออกแบบไดแก แผนผังบริบท 
แผนผังกระแสขอมูล และแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล ในสวนของการออกแบบ
ฐานขอมูลไดใชโปรแกรม มายเอสคิวแอล (MySQL) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานขอมูล 
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และใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานเพื่อใหสามารถรองรับ
การใชงานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เมื่อทําการพัฒนาระบบงานเสร็จเรียบรอยแลว ไดทําการ
ทดสอบระบบดวยการนําไปทดลองใชงานโดยผูใชที่เกี่ยวของ  
 ผลการศึกษาทั้งหมดพบวา ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงค 
โดยกลุมผูใชงานทั้ง 3 กลุม มีความพึงพอใจการทํางานของระบบในระดับดี ระบบสามารถใช
งานไดงาย มีความสะดวกรวดเร็ว ชวยใหการจัดเก็บขอมูลมีความถูกตองและเชื่อมโยงกันทําให
สามารถผลิตสารสนเทศที่มีประโยชนได อีกทั้งยังสนับสนุนการทํางานใหเปนระบบและมีการ
บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานอื่นของหนวยงานตอไป 
 
6.2  การประเมินผลการใชงานระบบ   

ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมนิผลการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา
และบุคลากรชาวตางประเทศของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากกลุมผูใชงานจาํนวน 15 คน แบงออกเปน 3 กลุม คือ เจาหนาที ่ 2 คน 
ผูดูแลระบบ 1 คน และบุคคลทั่วไป 12 คน  

โดยประคอง กรรณสูต (2535) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินความพึงพอใจในการใชงาน
ดังตอไปนี ้

 ระดับความพึงพอใจ ดีมาก  มีคาเปน  4.50 - 5.00 
ระดับความพึงพอใจ ด ี   มีคาเปน  3.50 - 4.49 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  มีคาเปน  2.50 - 3.49 
ระดับความพึงพอใจ พอใชได  มีคาเปน  1.50 - 2.49 
ระดับความพึงพอใจ ตองปรบัปรุง  มีคาเปน  1.00 - 1.49 
 

ผลการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของ
ศูนยการศกึษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม สามารถ
สรุปไดดังนี ้
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ตาราง 6.1 ผลการวิเคราะหการประเมินการใชงานระบบสําหรับเจาหนาที่และผูดูแลระบบ 
                                     

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉล่ีย 

1. ความสะดวกและงายตอการใชงาน 4.50 
2. การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ 4.00 
3. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย 4.50 
4. ความสะดวกในการกรอกขอมูลและบันทึกขอมูล 4.50 
5. ความสะดวกในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขอมูล 4.50 
6. ความสะดวกในการคนหาและเรียกดูขอมูล 4.50 
7. ไดขอมูลสารสนเทศหรือรายงานตรงตามความตองการและมีความสมบูรณ 4.50 
8. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม 4.00 
9. ชวยลดขั้นตอนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 4.00 

รวม 4.33 
 

จากตาราง 6.1 แสดงผลการวิเคราะหการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับนกัศึกษา
และบุคลากรชาวตางประเทศของศูนยการศกึษานานาชาต ิ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ในกลุมของเจาหนาที่และผูดแูลระบบ พบวามีความพึงพอใจในการใชงานระบบ
เฉลี่ย 4.33 คือ มีความพึงพอใจอยูในระดับด ี 

โดยพบวา กลุมของเจาหนาที่และผูดูแลระบบ มีความพึงพอใจในการใชงานระบบในดาน
ของความสะดวกและงายตอการใชงาน หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย ความ
สะดวกในการกรอกขอมูลและบันทึกขอมลู ความสะดวกในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขอมูล 
ความสะดวกในการคนหาและเรียกดูขอมูล และไดขอมลูสารสนเทศหรือรายงานตรงตามความตองการ
และมีความสมบูรณมากที่สุด สวนการจดัวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ การชวยลด
ขั้นตอนการทาํงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และความถกูตองของการประมวลผลของ
โปรแกรม หากมีการพัฒนาในสวนนี้เพิ่มเติมจะชวยใหระบบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
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ตาราง 6.2  ผลการวิเคราะหการประเมินการใชงานระบบสําหรับบุคคลทั่วไป 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉล่ีย 

1. ความสะดวกและงายตอการใชงาน 4.50 
2. การจัดวางเครื่องมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ 4.25 
3. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย 4.33 
4. ความสะดวกในการคนหาและเรียกดูขอมูล 4.42 
5. ไดขอมูลสารสนเทศหรือรายงานตรงตามความตองการและมีความสมบูรณ 4.17 
6. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม 4.25 
7. ชวยลดขั้นตอนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 4.17 

รวม 4.31 
 

จากตาราง 6.2 แสดงผลการวิเคราะหการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา
และบุคลากรชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในกลุมของบุคคลทั่วไปพบวามีความพึงพอใจในการใชงานระบบเฉลี่ย 
4.31 คือ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
 โดยพบวา กลุมบุคคลทัว่ไปมีความพึงพอใจในการใชงานระบบในดานของความสะดวกและ
งายตอการใชงาน หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย และความสะดวกในการ
คนหาและเรียกดูขอมูล สวนการใชงานในดานการไดขอมูลสารสนเทศหรือรายงานตรงตามความ
ตองการและมคีวามสมบูรณ และชวยลดขัน้ตอนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานควร
มีการพัฒนาในสวนนี้ตอไป เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ตองการของผูใชงานมากยิ่งขึ้น 
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6.3  สรุปผลการวิเคราะหการประเมิน 
การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ

ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการใชงานระบบ แบงเปน 3 กลุม คือ เจาหนาที่ กลุมผูดูแลระบบ และ
กลุมบุคคลทั่วไป โดยผลการวิเคราะหคาความพึงพอใจตอการใชงานระบบของบุคคลทั้งสามกลุม 
พบวามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.32 คือ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี ระบบสามารถทํางานได
ตรงตามความตองการและเปนไปตามวัตถุประสงค แตเห็นควรใหมีการพัฒนาระบบในสวนของ
การทํางานดานตางๆ ตอไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น และตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชงานมากขึ้น 
 
6.4  ประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ชาวตางประเทศ  ของศูนยการศึกษานานาชาติ  กองวิ เทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สรุปไดดังนี้ 

1. ไดระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการ
ทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใชในการรวบรวม 
จัดเก็บและบันทึกขอมูลไดอยางเปนระบบ และมีการจัดการฐานขอมูลที่ดี รวมถึงเกิดความสะดวก
และลดความยุงยากซับซอนในการเพิ่ม แกไข ปรับปรุง และลบขอมูล 

2. การคนหาและเรียกดูขอมูลมีความสะดวก ใชงานงาย รวดเร็วและตรงตอความตองการ
ของผูใช สามารถรองรับการทํางานผานระบบเครือขายได 

3. จากการนําระบบจัดการฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช ทําใหลดความ
เสียหายของขอมูลและการรายงานขอมูลมีความถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือ 
 
6.5  ขอจํากัด 

1.  ระบบไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของตัวสะกดหรือขอมูลที่เจาหนาที่บันทึกเขาสู
ระบบได ทําใหบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการปอนขอมูลที่ไมถูกตองได อีกทั้งปญหาดาน
ขอมูลที่บางสวนยังไมสมบูรณ ขาดหายหรือซํ้าซอน เนื่องจากเปนขอมูลที่ไดรับมาจากหนวยงาน
ตางๆ โดยขอมูลที่ไดรับสวนใหญจะอยูในรูปแบบเอกสาร ทําใหตองเสียเวลาในการตรวจสอบและ
ติดตามขอมูลกอนที่จะจัดเก็บบันทึกลงในฐานขอมูล 
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2.  เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นไมใชฐานขอมูลกลาง จึงไมสามารถใหสิทธิกับเจาหนาที่จาก
คณะ/หนวยงานอื่นในการเขาใชระบบ เพื่อทําการเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลในสวนขอมูลบุคลากร
หรือนักศึกษาชาวตางประเทศของมหาวิทยาลัย แทนการสงขอมูลในรูปแบบเอกสารเพื่อใหเจาหนาที่
ของศูนยการศึกษานานาชาติเปนผูจัดการขอมูลได 

3.  ขอมูลสารสนเทศบางสวนอยูในรูปแบบไฟล .html ทําใหการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลคอนขางยุงยาก เนื่องจากการจัดการสวนนี้จะตองอาศัยผูที่มีความรูและเขาใจในเรื่องการพัฒนา
โปรแกรม 
 
6.6  ขอเสนอแนะ 

1. กอนนําขอมูลเขาสูระบบ จะตองมกีารตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและควรปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

2. ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง โดยเนนใหสอดคลองกับความ
ตองการและวตัถุประสงคของผูใชที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และพัฒนารูปแบบการออก
รายงานใหมีความหลากหลายมากขึ้นและเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตรงตามความตองการ
ของผูใช 

3. หากมีความเปนไปไดควรพัฒนาใหเปนระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานขอมูลของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ เชน บัณฑติวิทยาลัย สํานักทะเบียนและประมวผล เปนตน 
เพื่อสรางระบบสารสนเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดแีละสามารถใชงานไดอยางสะดวกสบาย
ตลอดเวลา 

4. ควรปรับเพิ่มขอมูลขาวสารและขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยใหเปน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากขอมูลที่มีโดยสวนใหญจะเปนภาษาไทย เชน การลงทะเบียน การรับ
ปริญญา 

5. ควรมีบริการเว็บไซตทางการศึกษา เชน Research Database หรือ Online Journal ที่เปน
ภาษาอังกฤษและสะดวกในการใชงาน 

6. ควรมีการสํารองขอมูลอยางนอยเดือนละครั้ง 
7. ควรสรางตารางสําหรับโอนยายขอมูลนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศที่สําเร็จ

การศึกษา ส้ินสุดระยะเวลาเขารวมโครงการ และครบกําหนดปฏิบัติงานที่มีอายุนานเกิน 5 ป ไป
จัดเก็บไวในตารางใหมเพื่อใหสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังได 
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8. ควรปรับขอมูลสารสนเทศใหอยูในรูปแบบไฟล .pdf และเก็บเปนตารางฐานขอมูลเพื่อ
ความสะดวกในการปรับเปลี่ยนหรือแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

9. ควรมีระบบแจงเตือนวันหมดอายุวีซาและใบอนุญาตทํางานในรปูแบบรายงานสําหรับ
เจาหนาที่ เพือ่ทําการประสานและแจงเตือนลวงหนาใหกบันักศกึษาและบุคลากรชาวตางประเทศของ
มหาวิทยาลัยทราบลวงหนาและจัดเตรยีมเอกสารในการดาํเนินการตางๆ ไดทันเวลา 

10. การลงทะเบียนสมาชิกกระดานถามตอบ (webboard) ควรมีการแจงรหัสผาน (password) 
ใหกับสมาชิกผานทางอีเมลแอ็ดเดรสที่ระบุไวในการลงทะเบยีน เพือ่ปองกนัการใชอีเมลแอด็เดรสเท็จ
หรือการแอบอางใชอีเมลแอ็ดเดรสของผูอ่ืน  

11. การแนบไฟลรูปภาพในกระดานถามตอบ ควรเก็บเปนชื่อไฟลแทนการเก็บไฟลรูปภาพ
เนื่องจากทําใหเปลืองพื้นทีใ่นฐานขอมูล 
 


