
 
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
 
 หลังจากที่ผูศึกษาไดพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เสร็จเรียบรอยแลว  ไดทดสอบการใชงานระบบโดยทดลอง
ติดตั้งระบบงานในเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม และตั้ง 
ช่ือโดเมนเนม คือ http://www.lannapoly.ac.th/admission เพื่อใหกลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบ 
 
6.1 กลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบ 
 
  กลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม แบงเปน 3  กลุม  ดังนี้  
 

6.1.1 กลุมผูสมคัร 
ประกอบดวยนักศึกษาจํานวน 50 คน ไดแก นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

จํานวน 10 คน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส จํานวน 10 คน นักศึกษาแผนกชางยนต จํานวน 10 คน 
นักศึกษาแผนกไฟฟา จํานวน 10 คน นักศึกษาแผนกกอสราง จํานวน 5 คน และนักศึกษาแผนก
คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 5 คน โดยนักศึกษาทั้งหมดเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ของแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น 50 คน 
 

6.1.2 กลุมเจาหนาท่ี 
ประกอบดวยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวนงานรับสมัครนักศึกษา จํานวน 5 

คน อาจารยแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน และหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน 
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6.2 การประเมินผลการใชงานระบบ 
 

การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามระดับความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใชงานของระบบใหกลุมตัวอยางที่ทดลองใชงานโดยกําหนดรายการประเมินใน
ประเด็นที่แตกตาง เนื่องจากกลุมตัวอยางมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล และมีความเกี่ยวของกับระบบ
ตางกัน เปนการรวบรวมขอคิดเห็นเพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกไขขอผิดพลาดและเปนขอพิจารณา
ในการพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป  แบบสอบถามมี 3  ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2 การใหคาคะแนนความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใชงานของระบบ 

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ  
 
6.3 การวิเคราะหผลการประเมิน 
 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2537) ไดอธิบายวา การวิเคราะหผลการประเมินเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของระบบ  โดยใชหลักของ Likert Scale จะมีเกณฑการไดคะแนนแบงเปน  5  ระดับ ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด                        กําหนดคาคะแนน             5 
พึงพอใจมาก                   กําหนดคาคะแนน             4 
พึงพอใจปานกลาง                      กําหนดคาคะแนน             3 
พึงพอใจนอย                   กําหนดคาคะแนน             2 
พึงพอใจนอยที่สุด                       กําหนดคาคะแนน             1 

 
  กัลยา  วานิชยบัญชา (2541) ไดอธิบายวา การกําหนดคะแนนเฉลี่ยและใชสูตรเพื่อกําหนด
ระดับความพึงพอใจของระบบ ดังนี้ 

1.  พิสัย    = คาสูงสุดของขอมูล – คาต่ําสุดของขอมูล 
     = 5 – 1 
     = 4 
 2.  ความกวางของอัตรภาคชั้น  = พิสัย/จํานวนชั้น 
     = 4/5 
     = 0.8      
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 แสดงคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ 
  คาเฉล่ีย        การแปลความหมาย 
4.21 - 5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด                        
3.41 - 4.20   ระดับความพึงพอใจมาก 
2.61 - 3.40   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.81 - 2.60   ระดับความพึงพอใจนอย 
1.00 - 1.80    ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

6.3.1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง กลุมผูสมัคร สามารถสรุปได ดัง

ตาราง 6.1 และกลุมเจาหนาที่ สามารถสรุปไดดังตาราง 6.2 
 

ตาราง 6.1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบที่ตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศ แผนกและหลักสูตร (กลุมผูสมัคร) 

 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 
1. เพศ   
           ชาย 42 84.00 
           หญิง 8 16.00 
                                       รวม 50 100.00 
2. แผนก   
             เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 10 20.00 
             อิเล็กทรอนกิส 10 20.00 
             ชางยนต 10 20.00 
             ไฟฟา 10 20.00 
             กอสราง 5 10.00 
             คอมพิวเตอรธุรกิจ 5 10.00 
                                    รวม 50 100.00 
3. หลักสูตร   
             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 30 60.00 
             ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  20 40.00 
                                     รวม 50 100.00 
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จากตาราง 6.1 แสดงใหเห็นวา ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบ    กลุม
ผูสมัคร ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 50 คน สามารถอธิบายผล  ดังนี้ 
 เพศ  สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 84.00 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 16.00 
 แผนก  ประกอบดวยนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 20.00  แผนก
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 20.00 แผนกชางยนต คิดเปนรอยละ 20.00 แผนกไฟฟา คิดเปนรอยละ 
20.00  แผนกกอสราง คิดเปนรอยละ 10.00  และแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ คิดเปนรอยละ 10.00 
  หลักสูตร  สวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 60.00  
และรองลงมาคือนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คิดเปนรอยละ 20.00 

 
ตาราง 6.2  แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบที่ตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ ตําแหนง และระดับการศึกษา (กลุมเจาหนาที่) 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ 
1. เพศ   
        ชาย 3 37.50 
        หญิง 5 62.50 
                                      รวม 8 100.00 
2. ตําแหนง   
        เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 5 62.50 
        อาจารยแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2                25.00 
        หัวหนาศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 12.50 
                                      รวม 8 100.00 
3. ระดับการศกึษา   
        ปริญญาตรี 6 75.00 
        ปริญญาโท 2 25.00 
                                     รวม 8 100.00 

 
จากตาราง 6.2 แสดงใหเห็นวา ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบ    กลุม

เจาหนาที่ ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 คน สามารถอธิบายผล  ดังนี้ 
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 เพศ  สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.50 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.50 
 ตําแหนง  ประกอบดวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คิดเปนรอยละ 62.50  อาจารยแผนก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 25.00 และหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 
12.50 
  ระดับการศึกษา  สวนใหญเปนเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.00  
และรองลงมาคือเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 25.00 
 

6.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ ของผูทดลองใชงานระบบ 
จากการประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบของกลุมตัวอยาง กลุมผูสมัคร 

สามารถสรุปได ดังตาราง 6.3 และกลุมเจาหนาที่ สามารถสรุปได ดังตาราง 6.4 
 

ตาราง 6.3  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( x ) และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชงานระบบ 
(กลุมผูสมัคร) 

 

ระดับความพึงพอใจของระบบ 
จํานวนนักศึกษาที่ใชระบบ (คน) 

รายการประเมินประสิทธิภาพการใชงาน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

x  
แปลความหมายระดับความ 
พึงพอใจของผูใชระบบ 

การล็อกอินเขาใชงานระบบใชงานงาย 
ขั้นตอนชัดเจน 

45 5 0 0 0 4.90 มากที่สุด 

การออกแบบหนาจอ มีความสวยงาม  
เขาใจงาย 

5 18 23 4 0 3.48 มาก 

การใชงานในสวนของการจัดการขอมูล
ทั่วไป มีความสะดวกและใชงานงาย 

32 15 3 0 0 4.58 มากที่สุด 

การใชงานในสวนของกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษา มีความสะดวกและใชงานงาย 

30 18 2 0 0 4.56 มากที่สุด 

การเขาใชงานระบบผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทําไดสะดวก 

5 7 30 8 0 3.18 ปานกลาง 

ประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบมาใชงาน 8 27 14 1 0 3.84 มาก 

ภาพรวมของประสทิธิภาพการใชงานระบบ  4.09 มาก 

 
 จากตาราง 6.3 แสดงใหเห็นวา ผูทดลองใชงานระบบ กลุมผูสมัคร มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบอยูในระดับมาก ( x = 4.09) สามารถอธิบายประกอบโดยเรียงลําดับ
จากการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของกลุมผูสมัคร ไดดังนี้ 
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 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแกประสิทธิภาพการใชงานระบบดาน 

- การล็อกอินเขาใชงานระบบใชงานงาย ขั้นตอนชัดเจน ( x = 4.90) 
- การใชงานในสวนของการจัดการขอมูลทั่วไป มีความสะดวกและใชงาน

งาย ( x = 4.58) 
- การใชงานในสวนของกระบวนการรับสมัครนักศึกษา มีความสะดวกและ

ใชงานงาย ( x = 4.56) 
 

ระดับความพึงพอใจมาก ไดแกประสิทธิภาพการใชงานระบบดาน 
- การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม เขาใจงาย ( x = 3.48) 
- ประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบมาใชงาน ( x = 3.84) 

 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ไดแกประสิทธิภาพในการใชงานระบบดาน 

- การเขาใชงานระบบผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทําไดสะดวก  
( x = 3.18) 
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ตาราง 6.4  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย ( x ) และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชงานระบบ 
(กลุมเจาหนาที่) 

 

ระดับความพึงพอใจของระบบ 
จํานวนผูสอนที่ใชระบบ (คน) 

รายการประเมินประสิทธิภาพการใชงาน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

x  
แปลความหมายระดับความ 
พึงพอใจของผูใชระบบ 

การล็อกอินเขาใชงานระบบใชงานงาย 
ขั้นตอนชัดเจน 

8 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

การออกแบบหนาจอ มีความสวยงาม  
เขาใจไดงาย 

0 5 3 0 0 3.62 มาก 

การใชงานระบบในสวนการจัดการขอมูล
เจาหนาที่ สามารถใชงานงาย ขั้นตอนชดัเจน 

1 5 3 0 0 4.25 มากที่สุด 

การใชงานระบบในสวนการจัดการขอมูล
หลักสูตร สามารถใชงานงาย ขั้นตอนชดัเจน 

1 5 3 0 0 4.25 มากที่สุด 

การใชงานระบบในสวนการจัดการขอมูล
รายการรับสมัครนักศึกษาและมอบตัว
นักศึกษา สามารถใชงานงาย ขั้นตอนชดัเจน 

3 5 0 0 0 4.37 มากที่สุด 

การใชงานระบบในสวนการรายงานสถิติการ
รับสมัครนักศึกษาและสถิตินักศึกษาใหม 
สามารถนําเสนอขอมูลไดถูกตอง ชัดเจนและ
สวยงาม 

0 1 7 0 0 3.12 ปานกลาง 

ระบบสามารถอํานวยความสะดวกและลด
ขอจํากัดในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

8 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

การเขาใชงานระบบผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทําไดสะดวกและรวดเร็ว 

3 4 1 0 0 4.25 มากที่สุด 

ประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบมาใชงาน 8 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมของประสทิธิภาพการใชงานระบบ  4.31 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 6.4 แสดงใหเห็นวา ผูทดลองใชงานระบบ กลุมเจาหนาที่ มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.31) สามารถอธิบายประกอบโดย
เรียงลําดับจากการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของกลุมเจาหนาที่ ไดดังนี้ 
 
 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแกประสิทธิภาพการใชงานระบบดาน 

- การล็อกอินเขาใชงานระบบใชงานงาย ขัน้ตอนชัดเจน ( x = 5.00) 
- การใชงานระบบในสวนการจัดการขอมูลเจาหนาที่ สามารถใชงานงาย 

ขั้นตอนชัดเจน ( x = 4.25) 
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- การใชงานระบบในสวนการจัดการขอมูลหลักสูตร สามารถใชงานงาย 
ขั้นตอนชัดเจน ( x = 4.25) 

- การใชงานระบบในสวนการจัดการขอมูลรายการรับสมัครนักศึกษาและ
มอบตัวนักศึกษา สามารถใชงานงาย ขั้นตอนชัดเจน ( x = 4.37) 

- ระบบสามารถอํานวยความสะดวกและลดขอจํากัดในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม ( x = 5.00) 

- การเขาใชงานระบบผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทําไดสะดวกและ
รวดเร็ว  ( x = 4.25) 

- ประโยชนที่ไดรับจากการนาํระบบมาใชงาน ( x = 5.00) 
 

 ระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ประสิทธิภาพการใชงานระบบดาน 
- การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม เขาใจไดงาย ( x = 3.62) 
 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง ไดแก ประสิทธิภาพการใชงานระบบดาน 
- การใชงานระบบในสวนการรายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษาและสถิติ

นักศึกษาใหม สามารถนําเสนอขอมูลไดถูกตอง ชัดเจนและสวยงาม  
( x = 3.12) 

 
 
6.4 สรุปผลการศึกษา 
 

การคนควาแบบอิสระ เร่ือง ระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม มีจุดประสงคเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูที่เกี่ยวของ
กับระบบงานอันประกอบดวย ผูสมัคร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบสวนงานการรับสมัครนักศึกษา และ
ผูบริหาร ใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการขอมูลการรับสมัครโดยการเชื่อมโยงขอมูลผานทาง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และสามารถอํานวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาให
ดําเนินไปไดอยางเปนระบบระเบียบและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามลําดับ 
 ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยการศึกษาขอมูลระบบงานปจจุบันจากเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวของกับการรับสมัครนักศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณ   ศึกษาจากเอกสารที่
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เกี่ยวของกับระบบงานและรวมปฏิบัติงาน  จากนั้นไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน  
การออกแบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมดวยภาษาพีเอชพี (PHP)  ตลอดจนศึกษาเครื่องมืออ่ืนๆ 
ไดแก เครื่องมือที่ใชในการออกแบบเว็บเพจ โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
โปรแกรมการออกแบบรูปภาพเพื่อใชตกแตงในโปรแกรมใหเกิดความสวยงาม และไดศึกษาในเรื่อง
การติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อทําใหการพัฒนาระบบงานมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ในระยะแรก ผูศึกษาไดทําการพัฒนาระบบงานและทดลองใชงานระบบภายในครื่อง
คอมพิวเตอรของผูศึกษาเอง โดยการจําลองเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จนกระทั่งแลวเสร็จ
สมบูรณ จึงไดทําการติดตั้งระบบดังกลาวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของทางโรงเรียน เพื่อใหผูใช
สามารถทดลองใชงานระบบไดจริงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และไดตั้งชื่อเว็บไซตคือ 
http://www.lannapoly.ac.th/admission  
 หลังจากติดตั้งระบบสารสนเทศออนไลน  สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ผูศึกษาไดจัดหากลุมผูทดลองใชงานโดยแบงออกเปน 2  กลุม  คือ กลุม
ผูสมัครและ กลุมเจาหนาที่ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป อาจารยและผูบริหาร) เพื่อใหทดลองใชงานระบบ 
จากนั้นทําการประเมินผลโดยการใชแบบสอบถามความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใชงานระบบ
ดังกลาว 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใชงานระบบ สามารถสรุปไดวา 
กลุมผูสมัครมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใชงานระบบอยูในระดับความพึงพอใจมาก  
( x = 4.09) และกลุมเจาหนาที่มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใชงานระบบอยูในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.31) 
 
 
6.5 ปญหาและอุปสรรค 

 
หลังจากไดพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียน 

โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม แลวเสร็จ และทดลองใชงานระบบ ผูศึกษาไดพบปญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ 
   1) ผูสมัครสวนใหญขาดทักษะและความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
หรือมีในระดับนอย ทําใหเกิดความรูสึกวาไมอยากเขามาใชงานระบบที่ทํางานอยูบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเทาที่ควร 
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   2) ผูสมัครที่ไมสามารถเขาใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตหรืออาจจะอยูในภูมิลําเนาที่ไม
สามารถเขาถึงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ก็จะไมสามารถใชงานระบบดังกลาวไดเชนกัน 
 3) อัตราความเร็วของการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ถือเปนปจจัยสําคัญในการใช
งานระบบดังกลาว ซ่ึงในกระบวนการรับสมัครจะตองมีการถายโอนขอมูลระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรของผูสมัครกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายอยูตลอดเวลา 
 4) ผูสมัครจําเปนตองทําการแปลงขอมูลเอกสารหลักฐานหรือรูปภาพของผูสมัครเปน
ขอมูลแบบดิจิตอลเพื่อใชประกอบการรับสมัครภายในระบบ หากวาผูสมัครไมมีเครื่องกราดภาพ 
(Scanner) หรือเครื่องมือที่ใชในการแปลงขอมูลดิจิตอล สงผลทําใหกระบวนการรับสมัครไม
ครบถวนสมบูรณหรือเกิดความลาชาได  
 5) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในสวนงานการรับสมัครนักศึกษาสวนใหญจะทํางานตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ซ่ึงในเรื่องทักษะและความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับนอยถึงปานกลาง และมีความคุนเคยกับการปฏิบัติงานใน
แบบเดิมมากกวา จึงทําใหการปรับเปลี่ยนมาใชงานระบบใหมนั้นทําไดคอนขางยาก และอาจจะตอง
ใชระยะเวลาในการสรางความคุนเคยกับระบบใหมพอสมควร 
 6) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในสวนงานการรับสมัครนักศึกษา ยังยึดติดกับการปฏิบัติงาน
แบบเดิมอยู เมื่อมีการเปลี่ยนมาใชงานระบบใหม และหากเกิดปญหาเกิดขึ้น ความรับผิดชอบจะขึ้นอยู
กับผูดูแลระบบเพียงผูเดียว ทําใหความรวมมือในการทํางานลดนอยลงไป 
 
 
6.6 ขอจํากัดของระบบ 
 
 ขอจํากัดของระบบสารสนเทศออนไลน  สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม มี ดังนี้ 
   1) ขอมูลพื้นฐานที่นําเขาสูระบบนั้น เปนขอมูลที่อางอิงจากระบบบริหารงานโรงเรียนของ
ศูนยสารสนเทศ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม จึงทําใหไมสามารถนําขอมูลเขาสูระบบได
ทันที ดังนั้นผูดูแลระบบจึงจําเปนตองมีความรูทางดานโครงสรางหลักสูตรที่ทางโรงเรียนเปดสอนและ
การแปลงขอมูลเปนอยางดี 
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   2) ระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม เปนเพียงระบบสารสนเทศที่จัดการขอมูลการรับสมัคนักศึกษาใหมเทานั้น จึงไมสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบบริหารงานโรงเรียนที่มีอยูไดในตอนนี้ 
 3) ในการตรวจสอบไฟลเอกสาร หลักฐานของผูสมัครนั้น ระบบไมสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของไฟลเอกสาร หลักฐานไดเอง ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
สวนงานการรับสมัครนักศึกษาเขามาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของไฟลเอกสารดังกลาว 
 
 
6.7 ขอเสนอแนะ 
 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
ซ่ึงผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงเปน
แนวทางการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
   1) ทางโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการ
รับสมัครนักศึกษา หรือมีระบบสาธิตการใชงานระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัคร
นักศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการใชงานระบบใหกับผูสมัคร 
   2) ทางโรงเรียนควรจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณนําเขาขอมูลของผูสมัคร เพื่อ
คอยใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูสมัครที่มีความประสงคที่จะเดินทางมาทํารายการสมัคร
กับทางโรงเรียน 
 3) ในสวนของการแนบไฟลเอกสาร หลักฐานการสมัคร ถือไดวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญ 
จึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา ใหมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของไฟลเอกสารในระหวางการถายโอนขอมูล ซ่ึงอาจจะใชเทคนิคตางๆ เชน การเขารหัส 
(Encryption) ไฟลเอกสาร หรือการทําลายน้ํา (Watermark) บนไฟลเอกสารนั้นๆ เพื่อระบุตัวตนของ
เจาของไฟลดังกลาว 
 4) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษาใหครอบคลุม
ในสวนของการเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบบริหารงานโรงเรียน เพื่อใหทุกสวนงานสามารถนํา
ขอมูลสารสนเทศที่ไดไปใชบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 


