
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากกระบวนการขั้นตอนในการคนควาอิสระในหัวขอเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ ผูคนควาสามารถพัฒนาระบบงานแลวเสร็จ 
และทําการติดต้ังระบบใหกับผูใชงานไดตามความตองการ เพื่อทําใหทราบถึงผลการทํางาน 
ของระบบและนํามาเปนขอเสนอแนะ ผูคนควาไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อทําการประเมินผลระบบ
และทําการสรุปขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้ 

6.1 การประเมินผลการใชงานระบบ 
6.2 การสรุปผลการศึกษา 
6.3 ขอจํากัดของระบบ 
6.4 การสรุปขอเสนอแนะ 

 
6.1 การประเมินผลการใชงานระบบ 

ผูคนควาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบโดยใชแบบสอบถามในการประเมิน
ความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชงานระบบ เพื่อใหไดระบบงานท่ีตรงกับความตองการ
ของผูใชงานมากท่ีสุดท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแยกออกเปน 4 กลุม ไดแก 
เจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินแผน 2 คน ผูกํากับดูแล 17 คน ผูอํานวยการสํานักนโยบาย 
และแผนสถาบัน 1 คน และผูดูแลระบบ 2 คน รวมท้ังส้ิน 22 คน โดยมีลักษณะคําตอบ 
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังตอไปนี้ 

1) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
2) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 
3) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
4) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 
5) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ  จะไดจํานวน 

ของผูท่ีตอบในแตละขอคําถาม ตามตาราง 6.1 
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ตาราง 6.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละขอคําถาม 

ลักษณะการใชงานระบบ 
ดานตาง ๆ 

มากท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย
ท่ีสุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 
1. ระบบมีการจัดวางหนาจอมี
ความเหมาะสมกับการใชงาน 

3 
(13.64) 

15 
(68.18) 

4 
(18.18) 

- - 

2. ระบบมีการจําแนกเมนูการ
ทํางานท่ีเขาใจงาย 

8 
(36.36) 

9 
(40.91) 

5 
(22.73) 

- - 

3. ระบบมีการประมวลผลท่ี
รวดเร็ว แมนยําและถูกตอง 

6 
(27.28) 

8 
(36.36) 

8 
(36.36) 

- - 

4. ระบบชวยลดข้ันตอนการ
ทํางานท่ีเคยปฏิบัติ 

18 
(81.82) 

4 
(18.18) 

- - - 

5. ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ แ ก ไ ข
ปรับปรุงไดงายและสะดวก 

11 
(50.00) 

9 
(40.91) 

2 
(9.09) 

- - 

6. ระบบสามารถออกรายงานท่ี
ตรงกับความตองการของผูใช 

- 10 
(45.45) 

12 
(54.55) 

- - 

7. ระบบมี คู มือแนะนํา  และ
อธิบายการใชงานในระบบไว
อยางชัดเจน 

3 
(13.64) 

10 
(45.45) 

9 
(40.91) 

- - 

 
การกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชงานระบบ แสดงคาเฉล่ีย

ของระดับความพึงพอใจ ดังตาราง 6.2 
ตาราง 6.2 เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจ 

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 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 22 ชุด โดยทําการอานคา 
และจัดทําผลการวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 

ตาราง 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
ลักษณะการใชงานระบบ 

ในดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ระบบมีการจัดวางหนาจอมีความเหมาะสมกับการใชงาน 3.95 มาก 
2. ระบบมีการจําแนกเมนูการทํางานท่ีเขาใจงาย 4.14 มาก 
3. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แมนยําและถูกตอง 3.91 มาก 
4. ระบบชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติ 4.82 มากท่ีสุด 
5. ระบบสามารถแกไขปรับปรุงไดงายและสะดวก 4.41 มาก 
6. ระบบสามารถออกรายงานท่ีตรงกับความตองการของผูใช 3.45 ปานกลาง 
7. ระบบมีคูมือแนะนํา และอธิบายการใชงานในระบบไว 

อยางชัดเจน 
3.73 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.06 มาก 

  
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

ของผูใชงานระบบ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมการใชงานระบบมีคาเฉล่ีย 4.06  
ซ่ึงอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบอยูในเกณฑมาก  
โดยลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติ 
และระบบสามารถออกรายงานท่ีตรงกับความตองการของผู ใชอยู ในเกณฑปานกลาง  
ซ่ึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใชงานระบบ ในสวนของรายงาน 
ยังคงมีความตองการท่ีหลากหลาย จากการออกแบบใหสามารถสงออกขอมูลไปยังไมโครซอฟท
เอ็กซเซล เพื่อใหผูใชงานสามารถจัดรูปแบบรายงานเองตามความตองการ พบปญหาวา ผูใชงาน
บางสวนไมสามารถปรับเปล่ียน หรือจัดรูปแบบในไมโครซอฟทเอ็กซเซลเองได 

 
6.2 สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ  ผู คนคว าได ศึกษาคนคว า เ พ่ือพัฒนาระบบน้ี 
โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูล กระบวนการขั้นตอนการทํางานในการประเมินแผนยุทธศาสตร
ระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการศึกษาจากระบบงานเดิม สัมภาษณ ประชุม
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ปรึกษาหารือกับผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนสถาบัน เจาหนาท่ีงานจัดทําแผน เจาหนาท่ี 
งานติดตามและประเมินแผน และงานในสวนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงศึกษาเอกสารงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวของ หนังสือ คูมือตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหม  
จากน้ันจึงไดมีการวิ เคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล  โดยแบงการทํางานตามสิทธ์ิ 
ของผูใชงานระบบ ไดแก เจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินแผน ผูกํากับดูแล ผูอํานวยการ 
สํานักนโยบายและแผน  และผูดูแลระบบ  โดยช่ือผูใชและรหัสผานจะทําการตรวจสอบ 
จากแฟมบัญชีรายช่ือผูใชกลางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในการพัฒนาจะครอบคลุมการทํางาน 
ตั้งแต  ผูดูแลระบบทําการกําหนดสิทธ์ิการใชงานใหกับผูใชงานระบบ  จากน้ันเจาหนาท่ี 
งานติดตามและประเมินแผนจะทําการจัดการกับขอมูลแผนยุทธศาสตร ขอมูลเปาประสงค  
ขอมูลแผนกลยุทธ ขอมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จ และขอมูลผูกํากับดูแลตามตัวช้ีวัด โดยระบบสามารถ
ปรับปรุงสถานะ การเปดและปดการประเมินในแตละรอบการประเมินได ในสวนผูกํากับดูแล
สามารถเขาสูระบบเพื่อทําการประเมินตัวช้ีวัดในการกํากับดูแล มีการแสดงภาพรวมผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดในการกํากับดูแล ในรูปแบบแผนภูมิกราฟ สามารถออกรายงานผลการประเมินในรูปแบบ
ไฟลไมโครซอฟทเอ็กซเซล สุดทายในสวนของผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนสถาบัน 
สามารถตรวจสอบผลการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพในรูปแบบ
แผนภู มิกร าฟ  รายละ เ อี ยดผลการประ เ มินแผนยุทธศาสตร ต าม ตัว ช้ี วั ด ท้ั งหมดได  
ซ่ึงไดพัฒนาระบบ ข้ึนโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการประสานการทํางานของระบบ  
พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเซเวน  ใชโปรแกรมภาษาเอเอสพีด็อทเน็ต  
และโปรแกรมภาษาซีชารป ใชระบบจัดการฐานขอมูลออราเคิล 10จี เอ็กซเพรส อิดิชัน  
และเรียกใชระบบผานเว็บเบราวเซอร 

หลังจากนั้น ไดมีการทดลองใชงานระบบโดยมีผูใชงานจํานวน 22 คน ประกอบไปดวย 
เจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินแผน ผูกํากับดูแล  ผู อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
และผูดูแลระบบ เปนผูทดลองใชงานในสวนการใชงานระบบยอยตาง ๆ และปรับปรุงแกไข 
ในแตละสวนงานใหเปนไปตามกระบวนการและความตองการจนเปนท่ีนาพอใจของผูใชงานระบบ 

 
6.3 ขอจํากัดของระบบ 

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ ไดแก 

1) โปรแกรมรองรับเฉพาะการประเมินตัวช้ีวัดในระดับมหาวิทยาลัย อนาคต 
ควรพัฒนาใหสามารถรองรับการประเมินตัวช้ีวัดในระดับคณะวิชาเพิ่มเติม 
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2) ในสวนของแผนภูมิกราฟยังไมสามารถแสดงผลไดหลากหลาย ไมสามารถ
ปรับเปล่ียนมุมมองของแผนภูมิกราฟ เชน ปรับเปล่ียนจากแผนภูมิกราฟสัดสวน ไปเปนแผนภูมิ
กราฟแทง เพื่อจะดูภาพรวมของขอมูลชุดเดียวกันในมุมมองท่ีตางกันออกไป 

3) เนื่องจากยังไม เคยมีการจัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัด
ความสําเร็จระดับมหาวิทยาลัย  ทําใหการเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการออกรายงาน 
ยังไมมีความชัดเจนทําใหไมสามารถออกรายงานท่ีครบถวนตามความตองการของผูใชงานระบบได 

4) หมายเลขรหัสของขอมูล เชน ขอมูลแผนยุทธศาสตร ขอมูลเปาประสงค และ
ขอมูลแผนกลยุทธ สามารถกรอกขอมูลขามลําดับได ซ่ึงอาจทําใหขอมูลมีการเรียงลําดับไมถูกตอง 
 
6.4 การสรุปขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
พายัพ มีดังนี้ 

1) ควรมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมใหสามารถรองรับการประเมินตัวช้ีวัดระดับคณะ
วิชาได 

2) ควรมีการปรับปรุงแผนภูมิกราฟใหสามารถแสดงผลไดหลากหลาย สามารถ
ปรับเปล่ียนมุมมองภาพรวมของขอมูลชุดเดียวกันในมุมมองท่ีตางกันออกไป เพื่อนําเสนอขอมูล 
ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของผูบริหารใหไดมากท่ีสุด 

3) การแสดงรายงานยังไมครอบคลุม  ตองทําการเ ก็บรายละเ อียดเพิ่ม เ ติม 
เพื่อใหการจัดทํารายงานไดถูกตองสมบูรณ และตรงกับความตองการในการใชงานมากท่ีสุด 

4) ควรมีการพิจารณานําเสนอขอมูลดานงบประมาณในการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เพื่อใหผูบริหารไดใชขอมูลประกอบการตัดสินใจไดดีข้ึน  

5) ควรมีการจัดทํามาตรฐานของรหัสขอมูล เพื่อใหการจัดเรียงลําดับขอมูลได 
อยางถูกตอง 

6) การแสดงรายงานเปรียบเทียบตัวช้ีวัดระหวางป สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได 
หากมีการใชระบบในระยะเวลาที่นานพอ จึงจะทําใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลของปท่ีผานมา  
ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนระยะยาว 5 ปได 


