
 
บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
 จากการดําเนินงานเพื่อวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล ความสัมพันธของขอมูล ออกแบบ
โครงสรางและหนาจอแสดงผล รวมถึงการพัฒนาระบบ จนสามารถตอบสนองความตองการในการ
ทํางานของผูใชงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงผลการทํางานของระบบ
และนํามาเปนขอเสนอแนะ ผูศึกษาจึงจัดทําแบบสอบถามข้ึน เพื่อใหผูใชทุกลุมไดมีสวนรวมในการ
ประเมินผลระบบ โดยจะทําการแบงผลสรุปออกเปน 4 สวน คือ  

6.1 การประเมินผลการใชงานระบบ 
6.2 การสรุปผลการศึกษา 
6.3 ขอจํากัดในการทําการศึกษา 
6.4 การสรุปขอเสนอแนะ 

 
6.1  การประเมินผลการใชงานระบบ 
 ผู ศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบโดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหได
ระบบงานที่ตรงตามความตองการของผูใชมากท่ีสุดท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชระบบ จํานวน 40 คน ไดแก 
ผูบริหาร 3 คน ผูดูแลระบบ 2 คน เจาหนาท่ีเทคนิค 15 คน และผูใชท่ัวไป 20 คน 
 โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังนี้ 
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 
   - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
 จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 40 คน จะได
จํานวนและรอยละของผูท่ีตอบในแตละขอคําถาม ตามตาราง 6.1  
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ตาราง 6.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
 

หัวขอการประเมิน 
มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอยสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

1. ความสะดวกในการใชงาน 20 
(50.0) 

15 
(38.0) 

5 
(12.0) 

- - 

2. การจัดวางเคร่ืองมือการใชงาน
โปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม 

18 
(45.0) 

22 
(55.0) 

- - - 

3. หนาตางการใชงานโปรแกรมไม
ซับซอนและเขาใจงาย 

15 
(38.0) 

22 
(55.0) 

3 
(7.0) 

- - 

4. มีฟงกช่ันครบถวนตรงตามความ
ตองการใชงาน 

11 
(28.0) 

20 
(50.0) 

9 
(22.0) 

- - 

5. ความถูกตองของการประมวลผล
ของโปรแกรม 

8 
(20.0) 

22 
(55.0) 

10 
(25.0) 

- - 

6. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูใน
รายงาน 

17 
(43.0) 

18 
(45.0) 

5 
(12.0) 

- - 

7. ไดขอมูล/สารสนเทศตรงกับความ
ตองการ 

4 
(10.0) 

22 
(55.0) 

14 
(35.0) 

- - 

8. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคย
ปฏิบัติการอยูเปนประจํา 

15 
(38.0) 

25 
(62.0) 

- - - 

9. ชวยลดเวลาในการทํางานท่ีเคย
ปฏิบัติการอยูเปนประจํา 

5 
(13.0) 

5 
(13.0) 

30 
(74.0) 

- - 

10. ชวยลดปริมาณเอกสารทีเ่คย
ปฏิบัติการอยูเปนประจํา 

11 
(28.0) 

8 
(20.0) 

21 
(52.0) 

- - 

11. สามารถใชเปนแหลงใหขอมูล
เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจ 

22 
(55.0) 

18 
(45.0) 

- - - 

12. คูมือการใชโปรแกรม มีความ
ชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน 

17 
(43.0) 

12 
(30.0) 

11 
(27.0) 

- - 
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ตาราง 6.2 เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 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 

 
   ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด โดยทําการอานคาและจัดทําผล
การวิเคราะหได ตามตาราง 6.3 
 

ตาราง 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ความสะดวกในการใชงาน 4.38 มาก 
2. การจัดวางเคร่ืองมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม 4.45 มาก 
3. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย 4.3 มาก 
4. มีฟงกช่ันครบถวนตรงตามความตองการใชงาน 4.05 มาก 
5. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม 3.95 มาก 
6. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 4.3 มาก 

7. ไดขอมูล/สารสนเทศตรงกับความตองการ 3.75 มาก 

8. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจาํ 4.38 มาก 

9. ชวยลดเวลาในการทํางานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจาํ 3.38 ปานกลาง 

10. ชวยลดปริมาณเอกสารทีเ่คยปฏิบัติการอยูเปนประจํา 3.75 มาก 
11. สามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อใชในการประกอบการ
ตัดสินใจ 

4.55 มากท่ีสุด 

12. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน 4.15 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.12 มาก 
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 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของ
ผูใชระบบ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา 4.12 โดยผูใชระบบมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในหัวขอการประเมินท่ีระบบชวยลดเวลาในการทํางานท่ีเคย
ปฏิบัติการอยูเปนประจํา มีความพึงพอใจมากในหัวขอความสะดวกในการใชงาน การจัดวาง
เคร่ืองมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและ
เขาใจงาย มีฟงกช่ันครบถวนตรงตามความตองการใชงาน ความถูกตองของการประมวลผลของ
โปรแกรม ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน ไดขอมูล/สารสนเทศตรงกับความตองการ 
ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา ชวยลดปริมาณเอกสารที่เคยปฏิบัติการอยู
เปนประจํา และคูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน และมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในหัวขอการประเมินท่ีระบบสามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อใชในการประกอบการ
ตัดสินใจ  
 
6.2  สรุปผลการศึกษา 
 การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ิมตน
ดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํางานดานการจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการสังเกต สัมภาษณ สอบถามขอจํากัดของการใช
งานในระบบงานเดิม และศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด แลวทําการวิเคราะหความตองการ
ของผูใชงานท่ีมีตอระบบงานใหม เพื่อวิเคราะหระบบ ออกแบบฐานขอมูล รวมท้ังพัฒนาระบบ โดย
กําหนดสิทธิการใชงานของผูใชในกลุมตาง ๆ ไดแก ผูบริหาร ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ีเทคนิค และ
ผูใชงานท่ัวไป ซ่ึงผูใชงานทุกคนจะตองผานกระบวนการตรวจสอบสิทธิเพื่อแสดงตนเขาสูระบบ
กอนการใชงานทุกคร้ัง ในสวนของการพัฒนานั้นครอบคลุมการทํางานต้ังแตกระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิผูใชงาน การจัดการขอมูลพื้นฐาน ขอมูลผูใชงาน ขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
ขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย การตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย และทายท่ีสุดจะทําการประมวลผลออกรายงานเพื่อสนองตอความตองการของผูใชงานในแต
ละระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรของผูบริหาร
ตอไป 
  สรุปผลการดําเนินงานจากการสํารวจความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชระบบโดย
ใชแบบสอบถามจากผูใชงานระบบ ไดแก ผูบริหาร 3 คน ผูดูแลระบบ 2 คน เจาหนาท่ีเทคนิค 15 
คน และผูใชท่ัวไป 20 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 40 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจในระดับมากตอการ
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ใชงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยผูใชสวนใหญเห็นวาระบบน้ีสามารถใชเปนแหลงใหขอมูล
เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในการแกไขปญหาและประกอบการการวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ท้ังนี้ผูคนควาจะทําการปรับปรุงแกไขในแตละสวนงานให
เปนไปตามกระบวนการและความตองการจนเปนท่ีนาพอใจของผูใชงานระบบตอไป 
 
6.3  ขอจํากัดในการศึกษา 
 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก 

6.3.1 ไมสามารถวิเคราะหและคํานวณช่ัวโมงการทํางานท่ีเปนมาตรฐานในการจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เชน เวลามาตรฐานท่ีใชในการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย หรือเวลา
มาตรฐานท่ีใชในการแกไขปญหาเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนตน เนื่องจากปจจุบันยังไม
มีการหารือในการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการทํางาน 

6.3.2 ไมสามารถตรวจสอบสถานะระบบเครือขายกอนการตรวจสอบสถานะการคงอยู
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายได เพราะหากมีการตรวจสอบสอบสถานะการคงอยูของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายในขณะท่ีระบบเครือขายมีปญหา จะทําใหไมมีสถานะการตอบกลับจากเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงจะสงผลใหมีขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายซ่ึงเปนขอมูลท่ีไม
ถูกตองเขาสูระบบ ดังนั้นเจาหนาท่ีเทคนิคจะตองตรวจสอบสถานะเครือขายดวยตนเองกอนทําการ
ตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

6.3.3 ไมมีระบบมอบหมาย ควบคุมและติดตามงานเกี่ยวกับการแกไขปญหาจากหัวหนา
เจาหนาท่ีเทคนิค เนื่องจากระบบปจจุบันเจาหนาท่ีเทคนิคสามารถกรอกขอมูลการแจงปญหา แกไข
ปญหา รวมท้ังเวลาที่ใชในการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยไมมีการมอบหมาย ควบคุมดูแลจาก
หัวหนา 

6.3.4 ระบบไมสามารถกําหนดใหผูใช 1 คนมีหลายหนาท่ี (ประเภทผูใชงาน) เนื่องจาก
ระบบปจจุบันนั้น ณ ขณะหนึ่ง ๆ ผูใช 1 คนจะถูกกําหนดประเภทผูใชไดเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น หาก
ตองการกําหนดใหเปนผูใชประเภทอ่ืนจะตองแจงผูดูแลระบบในการเปล่ียนแปลงขอมูลนี้ทุกคร้ัง 

6.3.5 ไมมีระบบสงตอปญหาในกรณีท่ีมีเจาหนาท่ีเทคนิครับปญหาเพื่อไปแกไข แต
ตรวจสอบภายหลังพบวาไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง จะตองมีการสงตอใหเจาหนาท่ีเทคนิคคน
อ่ืนเขาไปทําการแกไขแทน ดังนั้นปจจุบันเจาหนาท่ีเทคนิคจะตองประเมินการแกไขกอนทําการรับ
ปญหาไปแกไข 
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6.4 การสรุปขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะสําหรับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีดังนี้ 

6.4.1 ควรตอยอดดวยการนําขอมูลช่ัวโมงการแกไขปญหาท่ีถูกจัดเก็บในระบบปจจุบัน มาใช
วิเคราะหและคํานวณช่ัวโมงการทํางานท่ีเปนมาตรฐานและบรรทัดฐานในการจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย เชน เวลามาตรฐานท่ีใชในการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หรือเวลา
มาตรฐานท่ีใชในการแกไขปญหาเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนตน 

6.4.2 ควรเพิ่มระบบตรวจสอบสถานะของระบบเครือขายกอนทําการตรวจสอบ
สถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อปองกันขอมูลท่ีไมถูกตองเก่ียวกับสถานะการ
คงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบันทึกในระบบอัตโนมัติ 

6.4.3 ควรเพิ่มเติมใหมีระบบมอบหมาย ควบคุมและติดตามงานการแกไขปญหาโดย
หัวหนาเจาหนาท่ีเทคนิค 

6.4.4 ควรเพิ่มระบบการกําหนดสิทธิผูใช ใหสามารถกําหนดใหผูใช 1 คนทําไดหลาย
หนาท่ี (ประเภทผูใช)  

6.4.5 ควรเพิ่มในสวนของการสงตอปญหา ในกรณีท่ีมีเจาหนาท่ีเทคนิครับปญหาเพื่อไป
แกไข แตไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง จะตองมีการสงตอใหเจาหนาท่ีเทคนิคคนอ่ืนเขาไปทําการ
แกไขแทน 

6.4.6 ควรมีระบบสงขอความส้ัน (short message) ในกรณีท่ีผูใชงานท่ัวไปแจงปญหาเขาสู
ระบบ เพื่อใหการส่ือสารใหเจาหนาท่ีเทคนิคทราบและสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที  

6.4.7 ควรจัดเก็บขอมูลราคาอุปกรณและคาใชจายในการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย และออกรายงานและแผนภูมิเปรียบเทียบ เพื่อเปนขอมูลดานการเงินและงบประมาณใหแก
ผูบริหารไดประกอบการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานตอไป 


