
บทที่  5 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอ

สารภี  จังหวัดเชียงใหม  เปนการคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธท่ีมีวัตถุประสงคในการนําเอา

ระบบสารสนเทศมาประยุกตใชกับงานทางดานการลงทะเบียน  การรับ  และสงเอกสารราชการ 

โดยผูพัฒนาไดติดต้ังระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับ

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เพื่อใหผูใชงานไดทดลองใชระบบงานกับขอมูลจริง โดยใชลักษณะการข้ึน

ระบบแบบคูขนานควบคูไปกับการทํางานเดิมในปจจุบัน เพื่อใหผูใชงานสามารถเปรียบเทียบขอมูล

ท่ีไดรับจากระบบและขอมูลจากการทํางานเดิมไดท้ังความถูกตองของขอมูล และความสะดวกใน

การใชงาน และใชแบบสอบถามในการประเมินผลการใชงานระบบ จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวามี

ปญหาและอุปสรรค ขอจํากัดของระบบ และขอเสนอแนะโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโรงเรียนวดัเวฬวุนั 
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดระบบงานท่ีตรงตามความ
ตองการของผูใชมากท่ีสุด  ท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ซ่ึงแบบสอบถามถูกจัดทํา
เพื่อสอบถาม ผูใชดังนี้ 

- เจาหนาท่ีธูรการ  2  คน 
- ผูใช  8  คน 

การทดสอบระบบน้ัน  ไดทําการทดสอบระบบในเหตุการณการประจําวัน โดยใชขอมูล   
การรับและการสงเอกสาร และการทดสอบไดแก 

1) การล็อกอินเขาสูระบบ  มีการทดสอบโดยใชช่ือผูใชงาน และรหัสผานของผูใชงาน  
แตละคน เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในเบ้ืองตน และเปนการกําหนดสิทธิของผูใชแตละคน 

2)  การจัดการขอมูลพื้นฐาน มีการทดสอบการเพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลหลัก โดยผูท่ีมีสิทธิ
เขามากระบวนการจัดการขอมูลหลัก คือ ผูดูแลระบบจะสามารถจัดการขอมูลผูใชระบบ ขอมูล
พื้นฐาน 
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3)   การสงเอกสาร  มีการทดสอบการสงเอกสาร โดยตองมีการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ  
ของเอกสาร  การออกเลขสง  การระบุผูรับเอกสาร  การแนบไฟลเอกสาร 

4)   การรับเอกสาร  มีการทดสอบ  โดยการรับเอกสารจะตองลงเลขทะเบียนรับเอกสาร  
ระบบจะกําหนดใหโดยแยกตามประเภทของเอกสาร  โดยเรียงกันไปตอปปฏิทิน 

5)  การลงทะเบียนเอกสาร  มีการทดสอบ  โดยการลงทะเบียนเอกสารรับภายใน  
ลงทะเบียนเอกสารรับภายนอก  ลงทะเบียนเอกสารสงภายนอก  พรอมแนบไฟลเอกสารแนบ 

6)   การคนหาเอกสาร  มีการทดสอบโดยเจาหนาท่ีธุรการทําหนาท่ีคนหาเอกสารท่ีทําการ
ลงทะเบียนเอกสาร  ท้ังเอกสารรับภายใน   เอกสารรับภายนอก  เอกสารสงภายนอก 

7)   การติดตามเอกสาร  มีการทดสอบโดยท่ีผูสงเอกสาร คือเจาหนาท่ีธุรการท่ีทําหนาท่ีสง
เอกสารจะทําการติดตามสถานะของการเปดอาน การตอบรับ เอกสารของผูรับ 

8)   การสํารองขอมูล  มีการทดสอบโดยผูดูแลระบบทําการสํารองขอมูลโดยสํารองขอมูล
จากฐานขอมูล 
 
5.1  รูปแบบการประเมินผล 

การประเมินผลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม  จะใชกลุมตัวอยางดังท่ีกลาวในขางตน ซ่ึงหัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี้ 

1) ความงายในการใชงาน และความเปนมิตรกับผูใช ประเมินจากความสับสนของ
หนาจอใชงาน   

2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ ประเมินจากการใชสีและขนาดของตัวอักษรท่ี
เอ้ือตอการใชงานท่ีสะดวกและมองเห็นขอมูลบนระบบไดอยางชัดเจน 

3) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการแสดงขอมูลตางๆ ในระบบ 
สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 

4) การปรับปรุงแกไข ประเมินจากการเพ่ิม แกไข และการลบ ขอมูลหลัก การรับเอกสาร  
การสงเอกสาร 

5) การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการคนหาขอมูลตางๆ ในระบบ   
6) ชวยลดข้ันตอนการทํางานเม่ือเทียบกับข้ันตอนเดิมประเมินจากการทํางานใน

ระบบงานเดิมซ่ึงเปนการลงทะเบียนเอกสารลงในสมุด  จัดเก็บเอกสารลงในแฟม  และการแจงเวียน
เอกสารในหนวยงาน ซ่ึงใชเวลานาน และเปลืองเน้ือท่ีในการจัดเก็บเอกสาร โดยระบบงานใหมซ่ึง
เปนการลงทะเบียนและเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร และสงเอกสารถึงฝายตาง ๆไดงาย ลดระยะเวลา
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ในการเวียนหนังสือและสามารถติดตามสถานะ การสงเอกสารถึงผูรับไดวาผูรับไดรับเอกสารแลว
หรือยัง  

7) ความถูกตองของระบบในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้ันตอนในการทํางาน
ของระบบงานของหนวยงาน กับข้ันตอนการทํางานของระบบงานใหมท่ีพัฒนาข้ึนวามีความถูกตอง
ตามข้ันตอนการทํางานท่ีตองการหรือไม 
 
5.2  ผลการประเมิน 
      เกณฑคําตอบในแบบสอบถาม  แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

มากท่ีสุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

มาก   หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นมาก 

ปานกลาง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นปานกลาง 

นอย  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นนอย 

     นอยท่ีสุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 

ตาราง 5.1 ตารางแสดงผลการประเมินการใชงานระบบ 

 

ลักษณะการใชงานระบบในดาน

ตางๆ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

(%) คน (%) คน (%) คน (%) คน (%) คน 

1. ความงายในการใชงาน 60% 6 40% 4 - - - - - - 

2. ความสวยงามของหนาจอ 70% 7 30% 3 - - - - - - 

3. ความสะดวกในการเรียกดขูอมูล 80% 8 20% 2 - - - - - - 

4. ความสะดวกการแกไขขอมูล - - 90% 9 10% 1 - - - - 

5. ความสะดวกในการคนหาขอมูล - - 100% 10 - - - - - - 

6. การลดงานในข้ันตอนเดิม 80% 8 20% 2 - - - - - - 

7. ความถูกตองของระบบในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 60% 6 40% 4 - - - - 
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 ผลการประเมินการใชระบบจากผูใชงาน จํานวน 10 คน พบวา  ผูใชมีความพอใจในความ

งายในการใชงานมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 60  ความสวยงามของหนาจอ ผูใชมีความพอใจใน

ระบบงานมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 70 ความสะดวกในการเรียกดูขอมูล ผูใชมีความพอใจใน

ระบบงานมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 80 ความสะดวกการแกไขขอมูล  ผูใชมีความพอใจในระบบงาน

มาก คิดเปนรอยละ 90 ความสะดวกในการคนหาขอมูล ผูใชมีความพอใจในระบบงานมาก คิดเปน

รอยละ 100 การลดงานในข้ันตอนเดิม  ผูใชมีความพอใจในระบบงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80 

ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน ผูใชมีความพอใจในระบบงานมาก  คิดเปนรอยละ 60 

 
5.3 ขอจํากัดของระบบ 

ในการคนควาแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธเร่ืองการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส  

โรงเรียนวัดเวฬุวนั อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  มีดังนี ้

1) ไมสามารถเก็บไฟลขอมูลท่ีมีขนาดใหญเกนิ 1  เมกะไบต 
2) ไมสามารถสงเอกสารโตตอบระหวางผูใชกับผูใชได  เนือ่งจากไมสามารถควบคุม

เอกสารท่ีสงไปมาระหวางกนัได 
3) ผูรับเอกสารไมสามารถท่ีจะสงตอเอกสารไปถึงผูอ่ืนตอได 

 
5.4 ขอเสนอแนะ 

แนวทางในการปรับปรุงและขอเสนอแนะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  สําหรับ

โรงเรียนวัดเวฬุวนั  เพื่อใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  ดังนี ้

1) ควรเพิ่มฟงกช่ันการทํางานใหครอบคลุมระเบียบงานสารบรรณกลางในสวน การ
ทําลายเอกสาร  เปนตน 

2) ควรมีการพัฒนาระบบใหสามารถทําการสงตอเอกสาร  หรือโตตอบกนัได 


