
 
บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาและการคนควาแบบอิสระในเร่ือง ระบบสารสนเทศสําหรับจัดการ
งบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียไดมีการประเมินผลการใชงานของระบบเพ่ือใหได
ระบบสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน และกอใหเกิดประโยชนตอองคกรมากท่ีสุด
ท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการประเมินผล เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก อาจารย หัวหนาสาขา หัวหนาคณะ รองผูอํานวยการ 
ผูดูแลระบบ ซ่ึงไดใชระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย โดยมีจํานวนผูใชงานในการประเมินจํานวน  23 คน แสดงผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะมีรายละเอียดดังนี้ 
 
6.1 รูปแบบการประเมิน 

1) ประชากรที่ใชในการประเมิน 
   ประชากร คือ บุคลากร ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย และเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศสําหรับจัดการงบประมาณโครงการ
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
  กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบสารสนเทศสําหรับ

จัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) ดังแสดงในตาราง 6.1 

ตาราง 6.1 ประชากร และขนาดของประชากร ท่ีใชในการประเมินระบบสารสนเทศสําหรับการ

จัดการงบประมาณโครงการ 

ผูใชงานระบบ จํานวนประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
1. อาจารย  90 12 
2. หัวหนาสาขา 16 6 
3. หัวหนาคณะ 3 3 
4. รองผูอํานวยการ 3 1 
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ตาราง 6.1 ประชากร และขนาดของประชากร ท่ีใชในการประเมินระบบสารสนเทศสําหรับการ

จัดการงบประมาณโครงการ (ตอ) 

ผูใชงานระบบ จํานวนประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
5. ผูดูแลระบบ 1 1 

รวม 113 23 
 

2) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงใจของระบบสารสนเทศสําหรับจัดการ
งบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจตอการใชงานระบบ โดยแบงขอมูลของการประเมินผล 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนการประเมินเกีย่วกับจํานวนและรอยละของผูประเมิน
โดยจําแนกตามตําแหนงงาน 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เปนการประเมินความพึงพอใจในความงายและเหมาะสมใน
การใชงาน การจัดการวางตําแหนงเคร่ืองมือบนจอภาพ ความรวดเร็วในการทํางานของโปรแกรม 
การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก การแกไขปรับปรุงขอมูลทําไดงายและสะดวก ชวยลด
ข้ันตอนการทํางานเดิม ลดข้ันตอนการทํางานเม่ือเทียบกับข้ันตอนเดิม ความถูกตองของระบบใน
การปฏิบัติงาน ความสมบูรณของขอมูลในการแสดงออกรายงาน  การไดขอมูลสารสนเทศตรงตาม
ความตองการ คูมือการใชงานโปรแกรมมีความชัดเจนและเขาใจงาย 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนขอเสนอแนะและความ

คิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับการจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียน

เทคโนโลยีเอเชีย 

3) รายการประเมิน 

 แบบประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) ของแตละรายการท่ี

ประเมินในแตละดาน จํานวน 10 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ความงายและเหมาะสมในการใชงาน ประเมินจากรูปแบบการจัดวาง การใชสี
และขนาดของตัวอักษรท่ีเอ้ือตอการใชงานท่ีสะดวกและมองเห็นขอมูลบนระบบไดอยางชัดเจน 
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(2) การจัดวางตําแหนงเคร่ืองมือบนจอภาพ ประเมินจากความสะดวกของหนาจอ
ใชงาน การจัดวางตําแหนงปุมหรือชองตางๆ 

(3) ความรวดเร็วในการทํางานโปรแกรม ประเมินจาการแสดงผลขอมูลผานเว็บ
บราวเซอร 

(4) การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากเรียกดูขอมูลจากเง่ือนไข
ตางๆ  ในระบบ สามารถเรียกดูไดงายและสะดวกตอผูใชงาน 

(5) การแกไขปรับปรุงขอมูลทําไดงายและสะดวก ประเมินจากการใชงานระบบ
สําหรับการเพ่ิม แกไข ปรับปรุงขอมูล 

(6) ชวยลดข้ันตอนการทํางานเดิม ลดข้ันตอนการทํางานเม่ือเทียบกับข้ันตอนเดิม 
ประเมินจากการทํางานในระบบงานเดิมกับระบบงานใหม  

(7) ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน ประเมินจากข้ันตอนในการทํางาน
ของระบบ ท่ีมีความถูกตองตามข้ันตอนการทํางานท่ีตองการ 

(8) ความสมบูรณของขอมูลในการแสดงรายงาน ประเมินจากความถูกตองของ
ขอมูลเทียบกับการทํารายงานในระบบ และมีรูปแบบตรงตามความตองการของผูใชงาน 

(9) ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ ประเมินจากการออกรายงานของ
ระบบวาตรงกับความตองการของผูใชงานหรือไม 

(10) คูมือการใชงานโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย ประเมินจากความ
ชัดเจนในการอธิบายข้ันตอนของการทํางานของระบบงาน  
 
6.2 การประเมินผล 

1) ลักษณะแบบประเมิน 
  แบบประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ 
ลิเคิรท (Likert Scale) อางถึงใน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2532) โดยมีการวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด มีคาเปน 5 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก มีคาเปน 4 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง มีคาเปน 3 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย มีคาเปน 2 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด มีคาเปน 1 
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2) เกณฑการแปลความหมายขอมูล 
  การแปลความหมายขอมูลโดยการคํานวณคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของขอมูลแลวนําคาเฉล่ียมาแปลความหมาย  แบงเกณฑคาเฉล่ียออกเปน  5 ระดับ ดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 4.50 – 5.00  หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง 3.50 – 4.49  หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
คาเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.49  หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนอย 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49  หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด 

จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชงานระบบ จํานวน 23 คน ดังผลท่ี
แสดงในตาราง 6.2 

ตาราง 6.2 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการใชงานระบบใน
ดานตาง ๆ 

ระดับความพงึพอใจ 
คาเฉล่ีย 

การแปล
ผล 5 4 3 2 1 

1. ความงายและเหมาะสม
ในการใชงาน  

9 
39.13% 

10 
43.48% 

4 
17.39% 

0 
 

0 
 

4.22 มาก 

2. การจัดการวางตําแหนง
เคร่ืองมือบนจอภาพ 

7 
30.43% 

13 
56.52% 

3 
13.04% 

0 0 4.17 มาก 

3. ความรวดเร็วในการ
ทํางานของโปรแกรม 

4 
17.39% 

14 
60.87% 

5 
21.74% 

0 0 3.96 มาก 

4. การเรียกดูขอมูลทําได
งายและสะดวก 

4 
17.39% 

13 
56.52% 

6 
26.09% 

0 0 3.91 มาก 

5. การแกไขปรับปรุง
ขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

6 
26.09% 

9 
39.13% 

8 
34.78% 

0 0 3.91 มาก 

6. ชวยลดข้ันตอนการ
ทํางานเดิมลดข้ันตอน
การทํางานเม่ือเทียบกับ
ข้ันตอนเดิม 

17 
73.91% 

5 
21.74% 

1 
4.35% 

0 0 4.70 มาก 

7. ความถูกตองของระบบ
ในการปฏิบัติงาน 

5 
21.74% 

15 
65.22% 

3 
13.04% 

0 0 4.09 มาก 
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ตาราง 6.2 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
ลักษณะการใชงาน
ระบบในดานตาง ๆ 

ระดับความพงึพอใจ 
คาเฉล่ีย 

การแปล
ผล 5 4 3 2 1 

8. ความสมบูรณของขอมูล
ในการแสดงขอมูล
รายงาน 

6 
26.09% 

13 
56.52% 

4 
17.39% 

0 0 4.09 มาก 

9. ไดขอมูลสารสนเทศตรง
ตามความตองการ 

4 
17.39% 

16 
69.57% 

3 
13.04% 

0 0 4.04 มาก 

10. คูมือการใชงาน
โปรแกรมมีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

5 
21.74% 

12 
52.17% 

6 
26.09% 

0 0 3.96 มาก 

คาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.11 มาก 

 
6.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ พบวาคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงสามารถแปลผลดานประสิทธิภาพ
การทํางานพบวา ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก และผลความพึงพอใจในลักษณะการ
ทํางานจากการประเมินท้ัง 10 รายการ คาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ รายการประเมินท่ี 6 ชวยลดข้ันตอนการ
ทํางานเดิมลดข้ันตอนการทํางานเม่ือเทียบกับข้ันตอนเดิม มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.70 ซ่ึงสามารถแปลผล
ดานประสิทธิภาพการทํางานไดวา ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด คาเฉล่ียรองลงมา
คือ รายการประเมินท่ี 1 ความงายและเหมาะสมกับการใชงาน มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.22 ซ่ึงสามารถแปล
ผลดานประสิทธิภาพการทํางานไดวา ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก คาเฉล่ียถัดมาคือ 
รายการประเมินท่ี 2 การจัดการวางตําแหนงเคร่ืองมือบนจอภาพ มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.17 ซ่ึงสามารถ
แปลผลดานประสิทธิภาพการทํางานไดวา ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก และรายการ
ประเมินท่ี 7, 8 ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน ความสมบูรณของขอมูลในการแสดงออก
รายงาน มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.09 ซ่ึงสามารถแปลผลดานประสิทธิภาพการทํางานไดวา ระบบมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมาก รายการประเมินท่ี 9 ไดขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ มี
คาเฉล่ียอยูท่ี 4.04 ซ่ึงสามารถแปลผลดานประสิทธิภาพการทํางานไดวา ระบบมีประสิทธิภาพใน
การทํางานมาก  และรายการประเมินท่ี 3, 10 ความรวดเร็วในการทํางานของโปรแกรม คูมือการใช
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งานโปรแกรมมีความชัดเจนและเขาใจงาย มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.96 ซ่ึงสามารถแปลผลดานประสิทธิภาพ
การทํางานไดวา ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก  รายการท่ีประเมินท่ี  4, 5 การเรียกดูขอมูล
ทําไดงายและสะดวก การแกไขปรับปรุงขอมูลทําไดงายและสะดวก มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.91 ซ่ึงสามารถ
แปลผลดานประสิทธิภาพการทํางานไดวา ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก 
 
6.4 สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระ เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ
งบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย โดยมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูศึกษาไดพัฒนาระบบ โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเสนอโครงการ และ
งบประมาณ ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทํางาน โดยการสังเกต สัมภาษณ สอบถามและศึกษาจาก
เอกสาร เพื่อดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบงานใหม และไดศึกษาความรูเพิ่มเติมจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จากนั้นจึงไดทําการวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนาระบบข้ึน 
โดยระบบแบงการทํางานตามสิทธิของผูใชงาน ไดแก อาจารย หัวหนาสาขา หัวหนาคณะ รอง
ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ เจาหนาท่ี/ผูดูแลระบบ ซ่ึงการพัฒนาระบบนี้ครอบคลุมการทํางานต้ังแต
การจัดการขอมูลอาจารยผูเสนอโครงการ ขอมูลหัวหนาสาขา ขอมูลหัวหนาคณะ ขอมูลรอง
ผูอํานวยการ ขอมูลผูอํานวยการ ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปสําหรับโครงการ ข้ันตอนการอนุมัติโครงการ
และการออกรายงานสารสนเทศและรายงานสําหรับผูบริหาร 

ผลการใชงานระบบ พบวา ระบบที่ไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางานในระบบงานเดิมท่ีมีขอจํากัดและมีกระบวนการทํางานซํ้าซอน รวมถึงเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการเรียกดู ปรับปรุงขอมูลในระบบ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ ตลอดจนการออก
รายงานสารสนเทศตางๆ สําหรับผูบริหาร และผูท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน เนื่องจากมีการจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบของระบบฐานขอมูล สงผลใหการทํางานโดยรวมของระบบมีประสิทธิภาพและมี
ความรวดเร็วในการทํางานมากยิ่งข้ึน 


