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การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังนี้ มีผลสรุปและขอเสนอแนะดังตอไปนี้คือ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคนควาแบบอิสระ เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

การวิเคราะหระบบ ผูศึกษาไดเร่ิมตนดวยการศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารท่ีมีอยู ทําการสํารวจถึงปญหาของระบบงานเดิมพรอมความตองการของผูใชระบบ ซ่ึงการ
ทํางานในระบบเดิมนั้นมีการจัดทําและเก็บขอมูลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในลักษณะของเอกสารและพิมพขอมูลเปนไฟลโดยใชโปรแกรม
ไมโครซอฟทเอ็คเซล ซ่ึงการจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบระเบียบ ทําใหการคนหาขอมูลลาชาและ
เกิดขอผิดพลาดไดงาย  

เม่ือทราบความตองการของผูใชแลว จึงกําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดในการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึน ข้ันตอนตอมาทําการวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการออกแบบฐานขอมูลเปนฐานขอมูลเชิง
สัมพันธโดยใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล เม่ือไดขอมูลแลวจึงทําการออกแบบและพัฒนาระบบซ่ึง
เปนการออกแบบใหรองรับการใชงานบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยผูศึกษาไดเลือกใชโปรแกรม
ภาษาเอเอสพีดอทเน็ต ในสวนของการติดตอกับผูใชงานในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

จากน้ันทําการทดสอบระบบท่ีไดทําการพัฒนาข้ึนมาโดยมีการทดสอบใหผูใชงานได
ทดลองใชงานแลว ทําการประเมินความพึงพอใจการใชงานในระบบจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดผล
การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมินสรุปไดวา การออกแบบและพัฒนาระบบในคร้ังนี้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความถูกตองและ
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สอดคลอง เปนไปตามวัตถุประสงค  ผลการทํางานของระบบเปนท่ีนาพอใจ ใชงานงาย 
สะดวกรวดเร็ว ไดรายงานตรงตามความตองการของผูใชงานสามารถเรียกดูสรุปผลการดําเนินงาน
ตาง ๆได 

 
6.2 รูปแบบการประเมินผล 
 สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใช ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใช  โดยผลการตอบแบบสอบถามจากกลุม
ผูใชงานระบบ จํานวน 8 คน ดังนี้ 
 ผูใชงานท่ัวไป       จํานวน      1 คน  
 ผูดูแลระบบ       จํานวน      1 คน  

เจาหนาท่ีดานการเงิน      จํานวน      2  คน 
เจาหนาท่ีดานงานแผน      จํานวน      3 คน  
ผูบริหาร       จํานวน      1  คน  

 

6.3 ผลการประเมิน 
จากการสอบถามกลุมผูใชงานในระบบจํานวน 8 คน สามารถสรุปผลการประเมินระดับ

ความพึงพอใจท่ีมีตอการนําสารสนเทศเขามาทดลองใชในระบบงานจริงได ดังนี้ 
ตาราง 6.1 คาประเมินผลความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุมผูใชระบบท้ังหมด 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. การจัดวางเคร่ืองมือการใชงานบนจอภาพเหมาะสม 4.38 0.74 
2. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 4.00 0.53 
3. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 4.25 0.89 
4. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ 4.00 0.93 
5. ไดขอมูลตรงกับความตองการท่ีผูใชระบุ 4.13 0.83 
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจาํ 4.25 0.71 
7. สามารถนํามาใชงานไดจริง 4.25 0.89 
8. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย 5.00 0.00 

รวม 4.28 0.61 



 71 

 
เกณฑการใหคะแนนความพงึพอใจในระบบงาน 
1) ระดับความพึงพอใจ ดีมาก  มีคาเปน  5 
2) ระดับความพึงพอใจ ดี  มีคาเปน  4 
3) ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง มีคาเปน  3 
4) ระดับความพึงพอใจ พอใช  มีคาเปน  2 
5) ระดับความพึงพอใจ ตองปรับปรุง มีคาเปน  1 
เกณฑการประเมินความพึงพอใจการใชระบบงาน  โดยใชหลักเกณฑการประเมินระดับ

ความสําเร็จของการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
1) ระดับ 5 มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 4.50 – 5.00 
2) ระดับ 4 มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.50 – 4.49 
3) ระดับ 3 มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.49 
4) ระดับ 2 มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49 
5) ระดับ 1 มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49 

 
6.4 สรุปผลการวิเคราะหการประเมิน 

การประเมินผลจากคาทางสถิติตามตารางขางตนแสดงใหเห็นวา การออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีระดับความ
พึงพอใจของผูใชงานเฉล่ียอยูในระดับท่ี 4.28 ซ่ึงความพอใจของผูใชงานตอระบบงานอยูในระดับดี 
หมายความวา โปรแกรมนี้สามารถทํางานไดถูกตองตรงความตองการ แตยังคงมีการทํางานใน
บางสวนของระบบท่ีตองมีการปรับปรุงแกไข และทําการพัฒนาตอไป  

 
6.5 ขอจํากัด 

1) ขอมูลการเงิน ขอมูลดานหลักสูตร ขอมูลดานการลงทะเบียน เปนขอมูลท่ี ไดจาก
หนวยงานอ่ืน ไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได 

2) ขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนขอมูลคาประมาณการท่ี
ไดจากการคํานวณ 

3) ระบบไมมีการทํา Encryption Password 
4) ขอมูลท่ีมีในระบบเปนขอมูลในปงบประมาณ 2549 ปเดียวเทานั้นเนื่องจากขอมูลตอง

ไดรับจากสํานักทะเบียน และ ระบบบัญชี พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ซ่ึงทําใหเกิดความลาชา 
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6.6 ปญหาและอุปสรรค 

1) เนื่องจากขอมูลท่ีใชในการคํานวณมีปริมาณมาก ทําใหในการคํานวณมีความลาชามาก 
จึงตองนําขอมูลท่ีคํานวณแลวมาใชงานแทน ไมสามารถคํานวณแบบปจจุบันไดทันที 

2) โปรแกรมภาษาเอเอสพีดอทเน็ต นั้นรองรับการทํางานไดดีกับฐานขอมูลไมโครซอฟต
แอ็กเซสและเอสคิวเอลเซอรฟเวอร แตผูศึกษาไดทดลองใชงานกับ ฐานขอมูลมายเอสคิวเอล ซ่ึงไม
ตองเสียคาลิขสิทธ์ิใดๆ ทําใหตองใชเวลาในการพัฒนาระบบมาก 

 
6.7 ขอเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาตอในอนาคต 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ คือ  

1) จัดทําระบบการเช่ือมตอ (Interface) ขอมูล ระหวางระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2) ควรปรับปรุงใหมีการคํานวณใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับ
ขอมูลที่ไดรับมีความละเอียดในระดับไหน 

3) มีการทํา Encryption Password 
4) ควรจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมในสวนอ่ืนๆ เชน การวิเคราะหขอมูลท่ีผิดปกติ การคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในดานอ่ืนๆ อีก 4 ดานท่ีเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของงานแผนและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหดียิ่งข้ึน 

5) ควรปรับปรุงใหมีการคํานวณแบบปจจุบันได โดยใช คุณสมบัติท่ีเพิ่มข้ึนมาใน
ฐานขอมูลมายเอสคิวเอล เชน สตอร โพรซีเยอรในการคํานวณขอมูลท่ีมีปริมาณมากๆ 

6) ในการออกรายงานสําหรับผูบริหารนั้น ควรเพิ่มเติมใหมีมิติหลายมิติ เชน ขอมูล
เปรียบเทียบตนทุนฯ  ในแตละป  ขอมูลเปรียบเทียบตนทุนฯ  ในแตละหลักสูตร  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนําไปวิเคราะห และนําไปใชในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปน
สถาบันท่ีเปนผูนําในดานตางๆ ในอนาคต 


