
บทท่ี 6 
การประเมินผลการใชงานระบบ สรปุผล และขอเสนอแนะ 

 
ปจจุบันงานการเจาหนาท่ี โรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน ไดนําระบบ

สารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตท่ีไดพัฒนาข้ึนมาใชงานจริง โดยใช
กระบวนการเปล่ียนแปลงการใชงานจากระบบเกาสูระบบใหม คือ การนําระบบใหมเขามาแทนท่ี
ระบบงานเกา 

การประเมินผลการใชงานระบบ เปนการกระทําเพื่อแกไขขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได
โดยไมไดคาดหวัง และรวบรวมขอคิดเห็นจากผูใชระบบในระยะหนึ่งแลว เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงระบบใหมใหดีข้ึน ผลของการประเมินนี้จะถูกรวบรวมและนําเสนอตอผูบริหาร เพื่อการ
ตัดสินใจในการดําเนินการตอไป ซ่ึงรายละเอียดในการประเมินผลที่กลาวถึง ในบทนี้ ไดแก 

- การวิเคราะหขอมูล 
- กลุมประชากรท่ีใชในการประเมิน 
- ผลการประเมินและการอภิปรายผล 
- สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
- สรุปปญหา 
- ขอเสนอแนะ 
การประเมินการใชงานในคร้ังนี้ไดใชวิธีการศึกษาผลกระทบแบบเปนทางการ (Formal 

impact study) โดยใชแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนง

ผูบริหาร ผูดูแลระบบ บุคลากรผูใชระบบ และผูใชระบบงานการเจาหนาท่ี 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม จํานวน 10 ขอ ไดแก 

1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 
2. การชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา 
3. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนเขาใจงาย 
4. ขอมูลมีความถูกตอง นาเช่ือถือ  และตรงความตองการของผูใช 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 
6. ความสมบูรณของรายงานท่ีแสดง 
7. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 
8. สามารถนําไปใชกับระบบงานไดจริง 
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9. ความชัดเจนและสะดวกตอการใชงานคูมือการใชโปรแกรม 
10. ความสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชกับงานอ่ืนๆ 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจจะพิจารณา จากผูใช ไดทําการประเมินตามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นใชวิธีกําหนดคา (Scale) ของคําถามแตละขอตามวิธีของ เรนสิส ลิเคิรท (Likert’s Scale 
) ประคอง  กรรณสูต(2538)  โดยกําหนดคําตอบในการวัดคา 5 ระดับคือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  
นอย  นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑพิจารณา ดังแสดงในตาราง 6.1  

 
ตารางท่ี 6.1 แสดงระดับความสําคัญของคําตอบ 5 ระดับของผูตอบแบบสอบถาม 

และความหมายของระดับความสําคัญ 
ระดับความสําคัญ คะแนน ความหมาย 

มากท่ีสุด 5 เม่ือผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นมากท่ีสุด 
มาก 4 เม่ือผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นมาก 

ปานกลาง 3 เม่ือผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นปานกลาง 
นอย 2 เม่ือผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นนอย 

นอยท่ีสุด 1 เม่ือผูตอบเห็นดวยกับขอความในประโยคนั้นนอยท่ีสุด 
                 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
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6.1 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ใชโปรแกรม ไมโครซอฟทเอ็กเซล 2003 ในการประมวลผล 

ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
1. ขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี  
2. ขอมูลดานประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม นํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย

ประสิทธิภาพการใชงานเปนรายขอ กําหนดเกณฑในการตัดสินใจโดยใชคาเฉล่ียดังตารางท่ี 6.2  
 

ตารางท่ี 6.2 แสดงระดับประสิทธิภาพการใชงานของโปรแกรม 
ระดับความสําคัญ ปจจัยท่ีมีอิทธิพล คะแนน 

มากท่ีสุด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 4.51 – 5.00 
มาก มีประสิทธิภาพมาก 3.51 – 4.50 

ปานกลาง มีประสิทธิภาพปานกลาง 2.51 – 3.50 
นอย มีประสิทธิภาพนอย   1.51 – 2.50 

นอยท่ีสุด มีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด 1.00 – 1.50 
 
3. ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ นําขอมูลมารวบรวม

และสรุปเปนขอๆ เพื่อสะดวกตอการนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบตอไป 
 

6.2 กลุมประชากรท่ีใชในการประเมิน 
ประชากรที่ใชในการประเมิน เปนบุคลากรในระดับกลุมผูบริหารที่มีหนาท่ีบริหาร

จัดการดานทรัพยากรบุคคล และการจัดอัตรากําลังซ่ึงประกอบไปดวย ผูอํานวยการและหัวหนาฝาย
หัวหนางานจํานวน 10  คน ผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน  ผูใชระบบ(บุคลากรท่ัวไป)ซ่ึงประกอบดวยผู
ท่ีปฏิบัติงานในองคกรในแตละฝาย จํานวน  18  คน และเจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี จํานวน  1  คน 
รวมจํานวนบุคลากรท่ีใชในการประเมินท้ังส้ิน 30 คน 
 
6.3 ผลการประเมินและการอภิปรายผล 

การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลบน
อินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ในคร้ังนี้ ไดรวบรวมขอมูลในเดือน 
สิงหาคม 2551 โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 30 ฉบับ และไดรับคืนจํานวน 30 ฉบับ ผลการ
ประเมินไดนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย แบงเปน 3 สวน ตามลําดับ ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 6.3 แสดงจํานวนของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามแยกตามตําแหนง 

ขอมูลตําแหนง จํานวน 
ผูบริหาร(ผูอํานวยการและหัวหนาฝาย) 10 
ผูดูแลระบบ 1 
เจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี 1 
บุคลากรท่ัวไป 18 

รวม 30 
จากตารางท่ี 6.3 จะเห็นไดวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคือผูท่ีมีตําแหนง

เปนผูใชบุคลากรท่ัวไป ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 18 คน รองลงมามีตําแหนงเปนผูบริหาร(ผูอํานวยการ
และหัวหนาฝาย/หัวหนางาน) จํานวน 10 คน ตําแหนงผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน   และตําแหนง
เจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี  จํานวน  1  คน 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม 

ตารางท่ี 6.4  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
ลักษณะการใชงานระบบ คาเฉล่ีย 

1.  ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 4.40 
2.  การชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา 4.30 
3.  หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนเขาใจงาย 4.00 
4.  ขอมูลมีความถูกตอง นาเช่ือถือ  และตรงความตองการของผูใช 3.80 
5.  การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.40 
6.  ความสมบูรณของรายงานท่ีแสดง 4.20 
7.  การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 3.60 
8.  สามารถนําไปใชกับระบบงานไดจริง 4.60 
9.  ความชัดเจนและสะดวกตอการใชงานคูมือการใชโปรแกรม 4.00 
10.ความสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชกับงานอ่ืนๆ 4.50 
 
 จากตาราง  6.4  แสดงผลการวิเคราะหระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บนอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน  พบวาระดับประสิทธิภาพการใช
งานดานความสะดวกตอการใชงาน  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  4.40  ระดับประสิทธิภาพการใชงาน
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ดานการชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.30  
ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานหนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนเขาใจงาย อยูในระดับ
มาก  คาเฉล่ีย 4.00  ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานขอมูลมีความถูกตอง นาเช่ือถือ  และตรง
ความตองการของผูใช อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย  3.80  ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการคนหา
ขอมูลทําไดงายและสะดวก อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.40  ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความ
สมบูรณของรายงานท่ีแสดง อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.20  ระดับประสิทธิภาพการแกไขปรับปรุง
ทําไดงายและสะดวก อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.60  ระดับประสิทธิภาพการใชงานดานการสามารถ
นําไปใชกับระบบงานไดจริง อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.60  ระดับประสิทธิภาพการใชงาน
ดานความชัดเจนและสะดวกตอการใชงานคูมือการใชโปรแกรม  อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.00  
และระดับประสิทธิภาพการใชงานดานความสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช
กับงานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.50 
 เม่ือพิจารณาระดับประสิทธิภาพของการใชงานทุกๆ ขอ จะพบวาระดับประสิทธิภาพอยู
ในชวงมากถึงมากถึงมากท่ีสุด  หรือคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.60 ถึง 4.60  คิดเปนคาเฉล่ียโดยรวม  4.18  
ดังนั้นสรุปไดวาผูใชงานระบบประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของการใชงานระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึนมานี้อยูในระดับมาก 
  
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  มี
ดังนี้ 
 1)  ควรใหผูใชงานสามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัวไดดวยตนเอง 
 2) การปอนขอมูลวัน เดือน ป ควรใหมีการเลือกวัน เดือน ป แยกออกจากกันทําใหเพื่อ
ความรวดเร็วในการปอนขอมูล เชน การปอนขอมูล วัน เดือน ป เกิดของบุคลากร   วัน เดือน ป ท่ี
เร่ิมปฏิบัติงาน  ในการเลือกวัน เดือน ป พ.ศ. ตองใชเวลานานในการเลือกขอมูลดังกลาว 
                3) การเช่ือมโยงการทํางานของแตละหนามีความยุงยากเพราะตองยอนกลับมาท่ีหนาหลัก
กอนแลวจึงจะไปหนาอ่ืนๆ ได 

ขอเสนอแนะทุกขอที่ไดรับจากการประเมินในคร้ังนี้ ผูพัฒนาระบบจะนําไปหาวิเคราะหหา
สาเหตุ หาวิธีการแกไขปรับปรุง และพัฒนาใหโปรแกรมมีความสมบูรณมากท่ีสุด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงานและทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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6.4 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหขอมูล 
ระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลบนอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย 

จังหวัดแมฮองสอนน้ี  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลบนอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน และทําการศึกษาถึงปญหา 
อุปสรรค ขอจํากัดตางๆ ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการนําระบบสารสนเทศไปใช 

จากปญหาตางๆ ของระบบการทํางานปจจุบัน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลบนอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดย
ไดนําระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพกับ
ระบบสารสนเทศดังกลาว  เพื่อชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล จากการทดลองใชงาน
ระบบ พบวาระบบสามารถจัดเก็บ  คนหาและแกไข ปรับปรุงขอมูล  สามารถออกรายงานทาง
จอภาพและเคร่ืองพิมพไดอยางถูกตอง  สะดวก  รวดเร็ว  ตรงกับความตองการของผูใช  ชวยลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในปจจุบันได และสามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดจริง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในคร้ังนี้ เร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะหระบบงานท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ศึกษาความตองการในการปรับปรุงระบบ จําลองระบบงานปจจุบัน แลวจึงเร่ิมออกแบบ
การทํางานของระบบ โดยพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี (Windows Xp) ใช
เคร่ืองมือในการพัฒนาคือ โปรแกรมเพอซัลนอลไฮเพอรเท็กซ พรีโพรเซสเซอร (Personal 
Hypertext Preprocessor : PHP)  และไดสรางฐานขอมูลบุคลากรเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดย
โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL)  ผลจากการคนควาอิสระ และจัดทําระบบสารสนเทศน้ี โดย
ทดลองใชงานจริงกับงานบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลแมลานอย และจากการประเมินผลการใช
งานระบบจากการสัมภาษณของกลุมประชากรท่ีใชงานจริงจํานวนท้ังส้ิน 30 คน ซ่ึงประกอบดวย
ผูบริหารท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล(ผูอํานวยการและหัวหนาฝาย/หัวหนางาน)  
ผูดูแลระบบ  บุคลากร  เจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ีพบวา ระดับประสิทธิภาพการใชงานมีคาเฉล่ีย
โดยรวมเทากับ 4.18  

 
6.5 สรุปปญหา 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลบนอินทราเน็ตของ 
โรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน  ผูศึกษาประสบปญหาและอุปสรรคดังนี้ 

1)  การเร่ิมนําระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน 
แทนการทํางานแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติ  ผูใชอาจประสบปญหาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและการ
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ปรับตัวเขากับการทํางานของระบบใหม    อีกท้ังผูใชระบบมีความรูเร่ืองการใชงานคอมพิวเตอรท่ี
แตกตางกันในองคกร 
 2)  เนื่องจากระบบทํางานแบบออนไลน  บางคร้ังระบบเครือขายอาจจะขัดของทําใหระบบ
ไมสามารถใชงานได ณ เวลาท่ีตองการ 
 
6.6 ขอจํากัดของระบบ 

1)   ระบบทํางานบนอินทราเน็ตทําใหผูใชงานใชไดเฉพาะภายในองคกรเทานั้น 
2)   ระบบยังทํางานไมครอบคลุมถึงในเร่ืองของระบบเงินเดือนและระบบสวัสดิการ 
3)   ระบบยังไมครอบคลุมถึงงานดานการจัดการเอกสารงานสารบรรณ (E-document) 
4)   ความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขายแตกตางกันใน    

องคกรทําใหเกิดปญหาการใชงานบางกับผูใชบางคนท่ีตองการใชงานระบบ 
 
6.7 ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลบนอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมใหระบบมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยผูพัฒนาไดสรุปไวดังนี้    

1) ปรับปรุงใหระบบสามารถทํางานไดงาย โดยใหผูใชสามารถคนหาขอมูลตําแหนงตาม
ตัวอักษรท่ีพิมพเขาไปไดเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปอนขอมูลตําแหนง 

2) มีการออกแบบเมนูหลักไวในทุกหนาเพื่อความรวดเร็วในการเช่ือมโยงการทํางานของ
แตละหนา 

3)  ออกรายงานเพ่ิมเติม เชน การพิมพบัตรประจําตัวบุคลากร เปนตน 
4) ในระบบการลาควรออกแบบใหครบวงจรการลาโดยไมตองใชเอกสาร  ใหสามารถลา

ออนไลนไดเลย 
5) ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาสามารถนํามาใชในการตัดสินใจของผูบริหารไดอยาง

ครบถวนอยางเชนในการตัดสินใจการรับเพิ่มในสวนของบุคลากร 
6) ระบบสารสนเทศในสวนของการประเมินความดีความชอบสามารถใชระบบนี้ประเมิน

ไดเลย 
7) ใหระบบสามารถเช่ือมโยงเขากับระบบเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ  ขององคกรได 
8)  การนําระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงาน  ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญ และ

ควรจะกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากร  ในหนวยงานทุกคน  ไดรับทราบและปฏิบัติไปในแนวทาง 
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เดียวกัน และตองสนับสนุนการใชระบบโดยการจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรใหสามารถใชระบบ
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบุคคล ท่ีควร
ศึกษาตอยอดจากการศึกษาคร้ังนี้  

  9) ควรเพิ่มเติมระบบในสวนของการพัฒนางานดานเอกสารงานสารบรรณ(e-Document) 
และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวามีความสําคัญและมีประโยชนตอองคกรดวย 

10) ทุกๆ วันท่ี 1 ตุลาคม ตองเร่ิมนับวันลาใหมตองมีการพัฒนาระบบเพิ่มโดยเฉพาะลา
พักผอน 

11) ในการที่จะปรับระบบโครงสรางและตําแหนงของขาราชการใหมเปนระบบแทงซ่ึงการ
ข้ึนข้ันเงินเดือนก็จะเปล่ียนจากระบบขั้นในปจจุบันเปนแบบเปอรเซ็นต จะตองมีการพัฒนาระบบ
ใหม เพื่อใหระบบรองรับระบบดังกลาว 

12) ควรมีการแสดงรายงานในรูปแบบกราฟเพราะงายสําหรับผูบริหารในการใชในการ
ตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


