
 
บทที ่7 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 ผูพัฒนาไดติดตั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหงานทรัพยากรบุคคล
และนิติการ  ผูบริหาร   หัวหนางาน    และบุคลากร ไดทดลองใชงานจริง บนเครื่องเซิรฟเวอรของ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี และไดเก็บรวบรวมขอมูล ของการประเมินผลการใช
โปรแกรม จากผูทดลองใชงานจํานวน 57 คน ในชวงระหวางวันท่ี 1  มีนาคม 2554 ถึง วันท่ี 11 
มีนาคม  2554 
 
7.1 รูปแบบและหัวขอในการประเมินผล 
 การประเมินผลของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดรับขอมูลจากการ
ทดสอบการใชงานจริงจากผูใช 4  กลุม  คือ 
 1. งานทรัพยากรบุคคล ฯ (ผูดูแลระบบ)  จํานวน      2  คน 
 2. หัวหนางาน      จํานวน    11    คน 
 3. บุคลากร      จํานวน    33   คน 
 4. ผูบริหาร    จํานวน    11 คน 
 
หัวขอที่ใชในการประเมินผลมีดังตอไปนี ้
 1) ความสวยงามในการออกแบบหนาจอการทํางาน 
 2) การจัดวางรูปแบบของขอมูลไดเหมาะสมกับการใชงาน 
 3) การเช่ือมโยงขอมูล(Link) สามารถทําใหเขาใจได 
 4) มีขอมูลครบถวน และมีประโยชนตอการใชงาน 
 5) สามารถสืบคน เรียกดูและจัดเก็บขอมูลได 
 6) มีกระบวนการทํางานท่ีงายตอการใชงาน 
 7) เสริมสรางการทํางานท่ีสามารถอํานวยความสะดวกตอผูใชงาน 
 8) มีความถูกตองแมนยําในการประมวลผลขอมูล 
 9) มีความปลอดภัยของขอมูลภายในระบบ 
 10) สามารถนํามาประยุกตใชกับงานจริงได 
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7.2 ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 
 ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังตอไปนี ้
 • ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
 • ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 
 • ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
 • ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 
 • ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
 
 จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม   ซ่ึงประเมินโดยงานทรัพยากรบุคคลฯ  หัวหนา
งาน  ผูบริหาร และบุคลากร   รวมเปนจํานวน  57  คน ท่ีไดเขาใชงานระบบจะไดจํานวนผูตอบใน
แตละขอคําถาม ดังแสดงในตาราง 7.1 
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ตาราง 7.1 จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 
 

ที่ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1 ความสวยงามในการออกแบบ 
หนาจอการทํางาน 

25 
(43.86%) 

27 
(47.37%) 

5 
(8.77%) - - 

2 การจัดวางรูปแบบของขอมูลได 
เหมาะสมกับการใชงาน 

24 
(42.11%) 

25 
(43.86%) 

6 
(3.51%) 

2 
(3.51%) - 

3 การเช่ือมโยงขอมูล(Link) 
สามารถทําใหเขาใจได 

22 
(38.6%) 

24 
(42.11%) 

10 
(17.74%) 

1 
(1.75%) - 

4 มีขอมูลครบถวน และมี 
ประโยชนตอการใชงาน 

27 
(47.37%) 

23 
(40.35%) 

5 
(8.77%) 

2 
(3.51%) - 

5 สามารถสืบคน เรียกดูและ
จัดเก็บขอมูลได 

28 
(49.12%) 

22 
(38.60%) 

4 
(7.04%) 

3 
(5.26%) - 

6 มีกระบวนการทํางานท่ีงายตอ 
การใชงาน 

35 
(61.40%) 

21 
(36.84%) 

1 
(1.75%) - - 

7 เสริมสรางการทํางานท่ีสามารถ 
อํานวยความสะดวกตอผูใชงาน 

31 
(54.39%) 

24 
(42.11%) 

2 
(3.51%) - - 

8 มีความถูกตองแมนยําในการ 
ประมวลผลขอมูล 

23 
(40.35%) 

32 
(56.14%) 

2 
(3.51%) - - 

9 มีความปลอดภัยของขอมูล 
ภายในระบบ 

22 
(38.60%) 

31 
(54.39%) 

3 
(5.26%) 

1 
(1.75%) - 

10 สามารถนํามาประยุกตใชกับ
งานจริงได 

34 
(59.65%) 

21 
(36.84%) 

2 
(3.51%) - - 
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 ประคอง กรรณสูต (2535:133) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินความพึงพอใจ ในการใชงาน
โดยนําขอมูลการตอบคําถาม ท่ีไดมาทําการคํานวณหาคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอการใชงาน
ระบบ ดังตาราง 7.2 
 

ตาราง 7.2  เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 

คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 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 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  จํานวน 57  ชุด โดยทําการอานคาและจัดทําผล
การวิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 

ตาราง 7.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ คาเฉลี่ย ระดับความ 
พึงพอใจ 

ความสวยงามในการออกแบบหนาจอการทํางาน 4.35 มาก 
การจัดวางรูปแบบของขอมูลไดเหมาะสมกับการใชงาน 4.25 มาก 
การเช่ือมโยงขอมูล(Link)สามารถทําใหเขาใจได 4.18 มาก 
มีขอมูลครบถวน และมีประโยชนตอการใชงาน 4.32 มาก 
สามารถสืบคน เรียกดูและจัดเก็บขอมูลได 4.32 มาก 
มีกระบวนการทํางานท่ีงายตอการใชงาน 4.60 มากท่ีสุด 
เสริมสรางการทํางานท่ีสามารถอํานวยความสะดวกตอผูใชงาน 4.51 มากท่ีสุด 
มีความถูกตองแมนยําในการประมวลผลขอมูล 4.37 มาก 
มีความปลอดภัยของขอมูลภายในระบบ 4.30 มาก 
สามารถนํามาประยุกตใชกับงานจริงได 4.56 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.37 มาก 
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7.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูล สําหรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในดาน
ของลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ ท่ีไดจากการประเมินโดย งานทรัพยากรบุคคล ฯ  
ผูบริหาร หัวหนางาน  และบุคลากร  พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบ
มีคาเทากับ 4.37  ซ่ึงมีคาแปรผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูใชอยู
ในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีกระบวนการทํางานท่ีงายตอ
การใชงานรองลงมาคือ สามารถนํามาประยุกตใชกับงานจริงได และเสริมสรางการทํางานท่ี
สามารถอํานวยความสะดวกตอผูใชงาน  ตามลําดับ   
 
7.4 สรุปผลการศึกษา 
 การคนควาแบบอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มี
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ของโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลย ี  ผูศึกษาไดคนควาและพัฒนาระบบนี ้ โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทฤษฎีและเทคนิคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบงานเดิม โดยสังเกต สัมภาษณ สอบถาม และจากประสบการณ
จริง ฯลฯ เพ่ือดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบงานใหม และไดศึกษาความรูเพ่ิมเติมจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด รวมถึงการศึกษาการใชระบบฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) 
โปรแกรมพัฒนาระบบพีเอชพี (PHP) จากนั้นจึงไดทําการออกแบบระบบ และพัฒนาระบบขึ้น 
ระบบนี้ครอบคลุมการทํางานตั้งแต การกําหนดแบบประเมิน  การกําหนดผูประเมิน  ผูถูกประเมิน  
การกําหนดเวลาการประเมิน  ทําการประเมิน โดยการดึงแบบประเมิน ท่ีมีอยูในฐานขอมูล มาใชใน
การประเมิน  แลวทําการเก็บผลการประเมิน ในแตละประเภท นํามาวิเคราะห เพ่ือนําผลมาใชใน
การ พัฒนาบุคลากร ขององคกร  ตลอดจนแสดงรายงานตาง ๆ ตามลักษณะการใชงานของผูใช ซ่ึง
ระบบแบงกลุมผูใชงานออกเปน 4 กลุม คือ ผูดูแลระบบ (งานทรัพยากรบุคคล ฯ) ผูบริหาร   
หัวหนางาน และบุคลากร  ซ่ึงจะแบงเมนูตามสิทธ์ิการใชงาน  จากการประเมินผลการใชงานของ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณผูใชงาน พบวา ระบบท่ี
ไดพัฒนาขึ้น มีสวนชวยลดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานในระบบงานเดิม รวมถึงมีกระบวนการ
ทํางานท่ีงายตอการใชงาน เสริมสรางการทํางานท่ีสามารถอํานวยความสะดวกตอผูใชงาน และท่ี
สําคัญคือ สามารถนํามาประยุกตใชกับงานจริงได 
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7.5 ขอควรระวังของระบบ 
 1) ผูดูแลระบบ (งานทรัพยากรบุคคล ฯ) จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหครบ ตามท่ีระบบกําหนดไว  เนื่องจากการประมวลผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้น มีท่ีมาจากหลายแหลง  ระบบตองทําการดึงเอาขอมูลเหลานั้นมาประมวล โดยอยูใน
ขั้นตอนการทํางานของผูดูแลระบบ  
 2)  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีพัฒนาขึ้นนี้ จะมีความเช่ือมโยงกับ
ฐานขอมูลของระบบบุคลากรเดิม  เชน  จํานวนช่ัวโมงการอบรม    การมาปฏิบัติงานของบุคลากร 
ซ่ึงตองนํามาคํานวณเปนคะแนน  ดังนั้น  ผูดูแลระบบ (งานทรัพยากรบุคคล ฯ)  ตองทําการแกไข 
ปรับปรุง ขอมูลท่ีกลาวมาขางตน ใหถูกตอง สมบูรณ กอนทําการประมวลผลคะแนน 
 
7.6 ขอจํากัดของระบบ 
 ในกรณีท่ีมีการตัดรายการแบบประเมินบางขอ หรอืทําการยาย ตําแหนงรายการ จะทําให
การอางอิงขอมูลไปยังแบบประเมิน ในหัวขอ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบละเอียด 
ตามประเภทแบบประเมินนั้น ไมถูกตอง 
 
7.7 ขอเสนอแนะ 
 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําใหผูบริหาร สามารถรูถึงศักยภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวางแผนการทํางานในเชิงนโยบาย เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานได    
 2)  กรณีนําระบบไปใชงาน หรือนําไปพัฒนาตอ เพ่ือใชในองคกรอ่ืน มีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  (1)  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่ีพัฒนานี้ บุคลากรสามารถ
ตรวจสอบ ผลประเมินของตนเองได  ดังนั้น กอนนําระบบมาใชในองคกร นั้น ควรทําขอตกลงกับ
บุคลากรในองคกร ใหเขาใจในเรื่องดังกลาว เพ่ือลดความขัดแยงในองคกร 
  (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ท่ีพัฒนาขึ้นนี ้  เปนเพียง
เครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน ใหกับผูเขาใชงานท่ีเกี่ยวของ  ดังนั้นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินของผูประเมินนั้น ตองตั้งอยูในความเท่ียงตรง และ
ความเท่ียงธรรม  
  (3)  ระบบสามารถปรับเปล่ียนหัวขอการประเมิน ตามบริบทขององคกรได 
  (4) ควรมีระบบการแจงเตือน สงทางระบบอีเมล หรือ สงทางระบบสงขอความ 
ทางโทรศัพท ในกรณีท่ีผูประเมินยังไมไดทําการประเมินในชวงเวลาการประเมิน ท่ีกําหนดไว 


