
 
 

บทที่ 5  
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
ผูศึกษาไดประเมินผลการใชงานระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 

700 ป โดยใชแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ ไดแก ผูบริหาร 
หัวหนางาน เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี และผูท่ีมีความประสงคใชบริการ รวมจํานวน 6 คน
ทดลองใชระบบ ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการใชระบบมีดังนี้ 
 
5.1 รูปแบบการประเมินผล 
 ในการประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบการใชบริการออนไลนสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการใชงาน
ระบบ โดยมีผูตอบแบบสอบถามดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 - ผูบริหาร     จํานวน 1 คน 
 - หัวหนางาน     จํานวน 1 คน 
 - เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี   จํานวน 2 คน 
 - ผูท่ีมีความประสงคใชบริการ   จํานวน 2 คน 
 
แบบสอบถามท่ีใชงานการประเมินความพงึพอใจ ประกอบดวยหวัขอตอไปนี ้

1) ความเหมาะสมของการจดัหนาจอโปรแกรมสําหรับการใชงาน 
2) ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 
3) ความสะดวกในการเรียกดขูอมูลท่ีตองการใชงาน 
4) ความสะดวกในการแกไขขอมูล 
5) ความสะดวกในการใชระบบจัดทํารายการตาง ๆ  
6) การชวยลดข้ันตอนการดําเนินงานจากข้ันตอนในปจจบัุน 
7) ความถูกตองของขอมูลในระบบ 
8) ความครบถวนของขอมูลสารสนเทศท่ีตองการใชงาน 
9) ความชัดเจนและงายตอการเขาใจของคูมือการใชงาน 
10) ภาพรวมท้ังหมดของระบบงาน 
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5.2 ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 
 ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับของเรนสิส ลิเคิรท (Rensis Likert) 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน 5 
 - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก   มีคาเปน 4 
 - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน 3 
 - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย   มีคาเปน 2 
 - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน 1 

จากผลการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบจํานวน 6 คน ไดจํานวนของผูท่ีตอบ
ในแตละขอคําถาม ดังแสดงในตาราง 5.1 
 
ตาราง 5.1 จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ
ระบบในดานตาง ๆ 

มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ)

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ)

นอยท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ความเหมาะสม
ของการจัดหนาจอ
โปรแกรมสําหรับ
การใชงาน 

- 
4 

(66.7%) 
2 

(33.3%) 
- - 3.67 

2. ความสวยงามของ
การออกแบบหนาจอ 

- 
1 

(16.7%) 
5 

(83.3%) 
- - 3.17 

3. ความสะดวกใน
การเรียกดูขอมูลท่ี
ตองการใชงาน 

2 
(33.3%) 

3 
(50.0%) 

1 
(16.7%) 

- - 4.17 

4. ความสะดวกใน
การแกไขขอมูล 

1 
(16.7%) 

4 
(66.6%) 

1 
(16.7%) 

- - 4.00 

5. ความสะดวกใน
การใชระบบจดัทํา
รายการตาง ๆ 

1 
(16.7%) 

4 
(66.6%) 

1 
(16.7%) 

- - 4.00 
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ตาราง 5.1 จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม(ตอ) 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ
ระบบในดานตาง ๆ 

มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ)

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ)

นอยท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
ความ 

พึงพอใจ 
6. การชวยลด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานจาก
ข้ันตอนในปจจุบัน 

2 
(33.3%) 

1 
(16.7%) 

3 
(50.0%) 

- - 3.83 

7. ความถูกตองของ
การประมวลผล
ขอมูลในระบบ 

3 
(50.0%) 

3 
(50.0%) 

- - - 4.50 

8. ความครบถวน
ของขอมูลารสนเทศ 
ท่ีตองการใชงาน 

2 
(33.3%) 

4 
(66.7%) 

- - - 4.30 

9. ความชัดเจนและ
งายตอการเขาใจของ
คูมือการใชงาน 

- 
6 

(100.0%) 
- - - 4.00 

 
 

ผูศึกษาไดนําขอมูลการตอบคําถามท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการใชงาน
ระบบโดยใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจตามตาราง 5.2 
 
ตาราง 5.2 เกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียของระดับความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 นอย 
1.00 - 1.49 นอยท่ีสุด 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 6 ชุด มีดังนี ้
 
ตาราง 5.3 แสดงคาเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูใชระบบท่ีไดตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบในดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ 
1. ความเหมาะสมของการจัดหนาจอโปรแกรมสําหรับการใชงาน 3.67 มาก 
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 3.17 ปานกลาง 
3. ความสะดวกในการเรียกดขูอมูลท่ีตองการใชงาน 4.17 มาก 
4. ความสะดวกในการแกไขขอมูล 4.00 มาก 
5. ความสะดวกในการใชระบบจัดทํารายการตาง ๆ 4.00 มาก 
6. การชวยลดข้ันตอนการดําเนินงานจากข้ันตอนในปจจบัุน 3.83 มาก 
7. ความถูกตองของการประมวลผลขอมูลในระบบ 4.50 มากท่ีสุด 
8. ความครบถวนของขอมูลสารสนเทศท่ีตองการใชงาน 4.30 มาก 
9. ความชัดเจนและงายตอการเขาใจของคูมือการใชงาน 4.00 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.96 มาก 
 
5.3 สรุปผลและวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูใชระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม 700 ป พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบมีคาเฉล่ีย 3.96 ซ่ึงมีคาแปลผล
อยูในชวง 3.50 - 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก และลักษณะการใชงาน
ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความถูกตองของการประมวลผลขอมูลในระบบ รองลงมาคือความ
ครบถวนของขอมูลสารสนเทศท่ีตองการใชงาน และความสะดวกในการเรียกดูขอมูลท่ีตองการใช
งาน ตามลําดับ กลาวรวมแลวความพึงพอใจท่ีมีตอระบบนั้นสวนใหญอยูในเกณฑมาก แสดงให
เห็นวาระบบจะชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานท้ังในสวนของผูมีความประสงคใช
บริการและในสวนของเจาหนาท่ีท่ีมีความเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
5.4 สรุปผลการศึกษา 
 การคนควาแบบอิสระเร่ืองการพัฒนาระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการใชสถานท่ีภายในสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป เพื่อใหความสะดวกแกผูท่ีตองการขอใชสถานท่ีและเจาหนาท่ีท่ีมีความเกี่ยวของ 
โดยนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาชวยในการทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ผูศึกษาไดพัฒนาระบบโดยเร่ิมจากการศึกษาระบบงานท่ีมีอยูเดิม โดยใชการสังเกต 
สัมภาษณ สอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหความตองการของระบบงานใหม จากนั้นจึงศึกษาเพิ่มเติม
เอกสารท่ีมีความเกี่ยวของ รวมถึงแนวคิดและหลักการตาง ๆ ท่ีจะนํามาชวยพัฒนาการบริการ 
จากนั้นจึงดําเนินการพัฒนาระบบโดยโปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีเวอร 2004 รวมกับโปรแกรม
ภาษาพีเอชพี ในการออกแบบการแสดงผลของระบบ และใชโปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
เวอรชัน4.1.8 ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีท้ังหมดของระบบ ซ่ึงครอบคลุมท้ังในสวนของ
ผูใชบริการและผูใหบริการ ไมวาจะเปนการยื่นคํารองขอใช การตอบรับคํารองขอใช การปรับปรุง
ขอมูลท่ีมีในระบบ ตลอดจนการออกรายงานขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
 จากผลการใชงานระบบ พบวาระบบสามารถลดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานเดิมท่ีมีความ
ลาชา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล การปรับปรุงขอมูล 
ตลอดจนการออกรายงานสรุปตาง ๆ สงผลใหการทํางานโดยรวมนั้นมีคุณภาพท่ีดีกวาเดิม 
 
5.5 ขอเสนอแนะ 
 1) ในข้ันตอนการขอใชสถานท่ี ควรจะออกแบบระบบใหผูใชบริการสามารถแนบเอกสาร
รายละเอียดการขอใชสถานท่ี มาพรอมกับการยื่นคํารอง เพื่อลดข้ันตอนในการรอเอกสาร 
 2) ควรมีรายละเอียดรูปภาพของอุปกรณกฬีาแสดงตอผูใชบริการ 
 3) การออกรายงานสนับสนนุผูบริหารควรมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  


