
 

บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูศึกษาไดจัดเจาหนาท่ีทดสอบการใชงานระบบ 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานของระบบ โดยไดจัดทําแบบสอบถามและเกบ็
ขอมูล เพื่อนําความคิดเห็นมาปรับปรุง และพัฒนาระบบตอไป  
 
6.1  สวนประกอบของแบบสอบถาม  

ประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ 
ลักษณะขอคําถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ การให

คะแนนตามความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม และใชมาตราสวนประมาณคาของ Rensis Likert 
(Likert’s Scale)  5 ระดับโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจการใชงานระบบในระดับ  ดีมาก 
4  หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจการใชงานระบบในระดับ ดี 
3  หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจการใชงานระบบในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจการใชงานระบบในระดับ พอใช 
1  หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจการใชงานระบบในระดับ ควรปรับปรุง 
ประกอบดวยคําถาม จํานวน 8 ขอ ไดแก 
1)  ความงายในการเขาสูระบบ 
2)  รูปแบบการจัดวางตําแหนงตางๆงายตอการใชงาน 
3)  รูปแบบความสวยงาม 
4)  ความถูกตองของขอมูล 
5)  ระบบอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล 
6)  ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
7)  ความนาสนใจและเหมาะสมของระบบฯ 
8)  ประโยชนการใชงานระบบในภาพรวม 
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6.2  การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล เกณฑการแปลผลคะแนน แปลโดย

การนําคะแนนของผูตอบแตละคนรวมกันแลวหาคาเฉล่ีย ใชหลักการแปลผลคาเฉล่ียในการให
ความหมายคะแนนเฉล่ียดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542: 73)  
  
 คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจการใชงาน           การแปลความหมาย 
  4.50 - 5.00      ระดับความพึงพอใจ   ดีมาก 
  3.50 - 4.49      ระดับความพึงพอใจ ดี 
  2.50 - 3.49      ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
  1.50 - 2.49      ระดับความพึงพอใจ พอใช 
  1.00 - 1.49      ระดับความพึงพอใจ   ควรปรับปรุง 
 
6.3  กลุมประชากรท่ีใชในการประเมิน 

ผูศึกษาประเมินผลระบบระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ไดแก การประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบโดย
สอบถามเจาหนาท่ีสารบรรณ 2 คน เจาหนาท่ีสืบคนขอมูล 2 คน ผูอํานวยการกองกลาง 1 คน 
เจาหนาท่ีหนวยงาน จํานวน 5 คน และเจาหนาท่ีสืบคน 5 คน รวมจํานวน 15 คน 
  
6.4 การประเมินและอภิปรายผล 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ ไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคํา
บรรยาย ดังนี้ 
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ตาราง 5.1  คาประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ 
ระดับความพึงพอใจ 

ลําดับ การประเมิน 
5 4 3 2 1 

คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1 
ความงายในการเขาสู
ระบบ 

7 8 0 0 0 4.47 ดี 

2 
รูปแบบการจดัวาง
ตําแหนงตางๆ งายตอการ
ใชงาน 

10 3 2 0 0 4.53 ดีมาก 

3 
รูปแบบและความสวยงาม
ของระบบฯ 

0 10 3 2 0 3.53 ดี 

4 ความถูกตองของขอมูล 5 7 2 1 0 4.07 ดี 

5 
ระบบอํานวยความสะดวก
ในการสืบคนขอมูล 

5 4 6 0 0 3.93 ดี 

6 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล 

7 4 4 0 0 4.2 ดี 

7 
ความนาสนใจและ
เหมาะสมของระบบฯ 

3 7 5 0 0 3.86 ดี 

8 
ประโยชนการใชงาน
ระบบในภาพรวม 

9 2 4 0 0 4.33 ดี 

 ระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.11 ดี 
 
จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้  
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา มีความพึงพอใจระบบโดยเฉล่ียอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 4.411

มีรูปแบบการจัดวางตําแหนงตางๆ งายตอการใชงานระดับดีมาก สวนในเร่ือง ความงายในการเขาสู
ระบบ ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และประโยชนการใชงานระบบในภาพรวม  รูปแบบ
ความสวยงามของระบบ ความถูกตองของขอมูล ระบบอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล 
ความนาสนใจและเหมาะสมของระบบฯ ผูตอบมีความพึงพอใจในระดับดี  
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6.5  สรุป 
การพัฒนาระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการ ติดตาม คนหา และ
จัดเก็บเอกสาร ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงการพัฒนาระบบดังกลาวทําให   

การออกแบบระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูศึกษาไดออกแบบใหสนับสนุนการใชงานของผูดูแลระบบ และ
ผูใชงานประกอบดวย เจาหนาท่ีสารบรรณ เจาหนาท่ีสืบคน เจาหนาท่ีหนวยงาน และผูบริหาร ใน
การศึกษาไดทําการวิ เคราะหแผงผัง  ท่ีแสดงถึงกระบวนการตางๆ  6 กระบวนการ  ไดแก 
กระบวนการตรวจสอบการใชงานในระบบ กระบวนการจัดการขอมูลท่ัวไปในระบบ กระบวนการ
จัดการขอมูลหนวยงาน กระบวนการจัดการขอมูลเอกสาร กระบวนการคนหาเอกสาร และ
กระบวนการจัดทํารายงาน จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําใหสามารถสรางความสัมพันธ
ของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบ  

การออกแบบการแสดงผล ผูพัฒนาไดออกแบบใหสอดคลองกับการออกแบบระบบ ให
ตอบสนองความตองการของระบบ ท้ังผูดูแลระบบ เจาหนาท่ีสารบรรณ เจาหนาท่ีสืบคน เจาหนาท่ี
หนวยงาน และผูบริหาร ซ่ึงการออกแบบนั้นไดใชระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลและใช
โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค ในการพัฒนาระบบ สรุปผลการประเมินพบวา ผูใชงานระบบ มีความ
พึงพอใจในการใชงานระบบ ระดับดีมาก ในเร่ือง รูปแบบการจัดวางตําแหนงตางๆ งายตอการใช
งาน 
6.6  ขอจํากัด 

จากการนําระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปทดสอบใชกับผูใช พบวาระบบมีขอจํากัด ดังนี้ 

1) ในการต้ังคาใหมในแตละรอบปยังไมเปนอัตโนมัติ ระบบยังตองอาศัยผูใชเปนผูต้ังคาใหม
ใหแกระบบ เชน วัน เดือน ป  

2) ขอจํากัดดานความปลอดภัย เนื่องจากระบบไมมีการปองกันโปรแกรมไวรัสท่ีอาจแนบมา
กับไฟลท่ีสงไปยังผูรับ 

3) ระบบยังไมมีการปองกันการแนบไฟลประเภทอ่ืนๆ ท่ีไมใชไฟล PDF ไปยังผูรับ 
4) ระบบยังไมมีการตรวจสอบผูใชในการปรับปรุงไฟลเอกสารหนังสือวาใครเปนผูทําการ

ปรับปรุงคนสุดทาย  
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6.7  ขอเสนอแนะ 
1) ในระบบของเคร่ืองเซิรฟเวอรควรมีระบบสํารองขอมูลดวยเพื่อความปลอดภัยของขอมูล 
2) ควรเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถใชในลักษณะของเว็บ

แอพพลิเคช่ันไดดวย 
3) ระบบควรสามารถติดตามสถานะปจจุบันของหนังสือเอกสารไดอยางเปนรูปธรรมเพ่ือให

เขาใจไดงาย เชน มีการแสดง Flow ของหนังสือเอกสาร  
4) การกําหนด user ID ควรกําหนดอยางเปนระบบ เพื่อปองกันปญหาการซํ้ากันบอยคร้ังของ 

user ID เม่ือระบบมีผูใชจํานวนมากข้ึน 
5) การแสดงรายงานรวมใหแกผูบริหาร ควรมีการแยกประเภทของเอกสารหนังสือเพื่อให

สามารถตรวจสอบ และเขาใจงาย เชน รายงานหนังสือเขา รายงานหนังสือออก และ
รายงานสวนกลาง เปนตน 

6) ควรมีการตรวจสอบระบบเพิ่มเติม เชน ผูใชสามารถกําหนดวันออกเอกสารหนังสือ
ลวงหนาไดหรือไม เปนตน 

7) การกําหนดช่ือไฟลของเอกสารหนังสือ ควรนําวันท่ีเขามารวมเปนช่ือไฟลเพื่อใหงายตอ
การระบุ และสะดวกตอการตรวจสอบ 


