
 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
5.1  การประเมินผลการใชงานระบบ 
 การศึกษาและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบ
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบคนและบริหาร
จัดการฐานขอมูลวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ พรอมคูมือการใชงานไดผานการทดสอบ
โดยผูใชงานระบบท่ีเกีย่วของในสวนตางๆ และทําการประเมินโดยใชแบบสอบถาม  โดยผูใชงาน
ระบบท้ัง 3 กลุมจํานวน 25 คน คือ 
 - ผูดูแลระบบ หมายถึง ผูท่ีสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม แกไข ลบขอมูลตางๆ ของ
ระบบ จํานวน 2 คน  
 - ผูนําเขาขอมูล หมายถึง ผูท่ีสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม แกไข ขอมูลตางๆ ของระบบ 
จํานวน 3 คน  
 - ผูใช   หมายถึง ผูท่ีสามารถสืบคนขอมูลในระบบไดทุกสวน ยกเวนสวนจัดการ
ขอมูลสําหรับผูดูแลระบบและผูนําเขาขอมูล จํานวน 20 คน   
โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ 
 สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 สวนท่ี  2  แบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  
 สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
ลักษณะของคําตอบของแบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนการประมาณคา 4 ระดับดังนี ้
 ดีมาก  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการประเมินท่ีสอบถามนั้น 
      ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  
 ดี   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการประเมินท่ีสอบถามนั้น 
      ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาก 
 พอใช  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการประเมินท่ีสอบถามนั้น 
      ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง 
 ควรปรับปรุง หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการประเมินท่ีสอบถามนั้น 
      ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามนอย 
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โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ  ดังนี้ 
  ดีมาก                   ไดระดับคะแนน          4  
  ดี                     ไดระดับคะแนน          3  
  พอใช                   ไดระดับคะแนน          2  
  ควรปรับปรุง       ไดระดับคะแนน          1  
 การวิเคราะหผลคะแนนแบบสอบถาม ทําโดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นแตละรายการประเมิน  กําหนดเกณฑการตัดสินโดยใชวิธีการ
หาอันตรภาคช้ันของคาเฉล่ียและแปลความหมายคาเฉล่ียเปน 4 ระดับ ดังนี้  
   ระดับคะแนนเฉล่ีย          แปลผล 
         3.25 – 4.00   มีความคิดเหน็อยูในระดับดีมาก 
         2.50 – 3.24   มีความคิดเหน็อยูในระดับดี 
         1.75 – 2.49   มีความคิดเหน็อยูในระดับพอใช 
         1.00 – 1.74   มีความคิดเหน็อยูในระดับควรปรับปรุง 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดหลังการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลว นํามาวิเคราะหทาง
สถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS เพื่อทําการคํานวณหารอยละและคาเฉล่ีย   
 
5.2  ผลการประเมิน 
 

ตาราง 5.1    จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมผูใชงานระบบ 
ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ผูดูแลระบบ 2 8.00 
ผูนําเขาระบบ 3 12.00 
ผูใชท่ัวไป 20 80.00 

รวม 25 100.00 
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ตาราง 5.2   จํานวน และรอยละผลการประเมินแบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช 
ควร

ปรับปรุง 

1. ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ 3 22 0 0 
(12.00) (88.00) (0.00) (0.00) 

2. การจัดรูปแบบเว็บเพจเหมาะสมกับการใชงาน 2 20 3 0 

(8.00) (80.00) (12.00) (0.00) 
3. การสืบคน เรียกดแูละจัดเก็บขอมูลทําได รวดเร็วและ
ถูกตอง 

2 15 8 0 

(8.00) (60.00) (32.00) (0.00) 
4. การเช่ือมโยงขอมูลภายในเว็บไซตสามารถทําไดงาย 1 18 6 0 

(4.00) (72.00) (24.00) (0.00) 
5. ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน นาเช่ือถือ 1 20 4 0 

(4.00) (80.00) (16.00) (0.00) 
6. การจัดวางเมนูการใชงานมีความเหมาะสม 2 16 7 0 

(8.00) (64.00) (28.00) (0.00) 
7. มีความถูกตองแมนยําในการประมวลผลขอมูล 1 19 5 0 

(4.00) (76.00) (20.00) (0.00) 
8. การจดัการขอมูล ทําไดงาย รวดเร็วและถูกตอง 2 14 9 0 

(8.00) (56.00) (36.00) (0.00) 
9. มีความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 2 19 4 0 

(8.00) (76.00) (16.00) (0.00) 
10. ความเปนไปไดกับการนํามาประยกุตใชกับ
ระบบงานจริง 

2 18 5 0 
(8.00) (72.00) (20.00) (0.00) 
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ตารางท่ี 5.3   คาเฉล่ียและแปลผลการประเมินแบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย แปลผล 

1. ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ 3.12 ดี 
2. การจัดรูปแบบเว็บเพจเหมาะสมกับการใชงาน 2.96 ดี 
3. การสืบคน เรียกดแูละจัดเก็บขอมูลทําได รวดเร็วและถูกตอง 2.76 ดี 
4. การเช่ือมโยงขอมูลภายในเว็บไซตสามารถทําไดงาย 2.80 ดี 
5. ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน นาเช่ือถือ 2.88 ดี 
6. การจัดวางเมนูการใชงานมีความเหมาะสม 2.80 ดี 
7. มีความถูกตองแมนยําในการประมวลผลขอมูล 2.84 ดี 
8. การจัดการขอมูล ทําไดงาย รวดเร็วและถูกตอง 2.72 ดี 
9. มีความปลอดภัยของขอมูลในระบบ 2.92 ดี 
10. ความเปนไปไดกับการนํามาประยกุตใชกับระบบงานจริง 2.88 ดี 

คาเฉล่ียโดยรวม 2.87 ดี 
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5.3  สรุปผลการศึกษา 
 จากตารางท่ี 5.1  พบวากลุมผูใชงานระบบสวนใหญเปนกลุมผูใชท่ัวไปคิดเปนรอยละ 
80.00 ประกอบดวย อาจารย และเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ 24.00 เทาๆ กันและนักศึกษารอยละ 
32.00  รองลงมาคือกลุมผูนําเขาระบบ คิดเปนรอยละ 12.00 และกลุมผูดูแลระบบ คิดเปนรอยละ 
8.00 ตามลําดับ 
 จากตารางท่ี 5.3 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบสารสนเทศเพื่อการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  2.87 และเม่ือจําแนกตามหัวขอ
การประเมินพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประเมินซ่ึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ
ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ อยูในระดับดี  (คาเฉล่ีย 3.12) อันดับสองคือ การจัดรูปแบบ
เว็บเพจเหมาะสมกับการใชงาน อยูในระดับดี  (คาเฉล่ีย 2.96) และอันดับสามคือ มีความปลอดภัย
ของขอมูลในระบบ อยูในระดับดี  (คาเฉล่ีย 2.92)  
 
5.4  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบ 
 ควรมีการแบงหมวดหมูการจัดเก็บตามคณะ หรือสาขา   และควรมีสถานท่ีเฉพาะ
สําหรับจัดเก็บ CD-ROM ท่ีไดรับจากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว   เพื่อสะดวกตอ
การคนหา      และสามารถนํามาใชเปนขอมูลแบ็คอัพในกรณีท่ีฐานขอมูลบนเซิรฟเวอรเกิดความ
เสียหาย  
   


