
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 การคนควาแบบอิสระเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนและการสอนของ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงเสริมใหมีการเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
ไดทําการศึกษาวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ คือ ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ีระบบ และผูใชงาน
ท่ัวไป แลวนํามาทดลองใชงานภายในคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จากน้ันไดทําการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบดวยการทําแบบสอบถาม โดยสุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 
40 คน ไดแก เจาหนาท่ีคณะนิติศาสตร  จํานวน 8 คน อาจารย 2 คน ผูบริหาร  3 คน  และนักศึกษา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน 27 คน ซ่ึงมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 
 
5.1 สวนประกอบของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีใชในการประเมินผล ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอ ดังนี้ 
 (1) ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ 
 (2) เคร่ืองมือในการจัดการระบบมีความเหมาะสม 
 (3) ความรวดเร็วในการใชงาน 
 (4) ความสะดวกและงายในการใชงาน 
 (5) เนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสม 
 (6) การใชงานระบบล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ 
 (7) ชวยในการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 
 (8) ความนาสนใจของเน้ือหา 
 (9) ประโยชนท่ีไดจากการใชงานระบบ 
 ลักษณะคําตอบในแบบสอบถามเปนการประเมินคา โดยกําหนดไวเปน 5 ระดับตามความ
ตองการและความคิดเห็นของตัวอยางผูใชงานระบบ ดังนี้ 
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ตาราง 5.1 แสดงเกณฑการใหคะแนนระดบัความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ คะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยท่ีสุด 1 

 
5.2 ผลการประเมินและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษาไดประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน โดยแจกแบบ
ประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอนแกไดแก เจาหนาท่ีคณะ
นิติศาสตร  จํานวน 8 คน อาจารย 2 คน ผูบริหาร  3 คน  และนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 27 คน รวมแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังส้ิน 40 ชุด ไดรับกลับคืน
ครบ 40 ชุด สรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

 
ตาราง 5.2 ผลการประเมินการใชระบบ จํานวนผูตอบในแตละคําถาม 

ท่ี รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 ความสวยงามในการออกแบบ 

หนาจอการทํางาน 

15 

(37.5%) 

17 

(42.5%) 

8 

(20%) 
- - 

2 เคร่ืองมือในการจัดการระบบมี
ความเหมาะสม 

12 

(30%) 

12 

(30%) 

14 

(35%) 

2 

(5%) 
- 

3 ความรวดเร็วในการใชงาน 25 

(62.5%) 

10 

(25%) 

5 

(12.5%) 
- - 

4 ความสะดวกและงายในการใช
งาน 

7 

(17.5%) 

15 

(37.5%) 

14 

(35%) 

4 

(10%) 
- 

 



81 
 

ตาราง 5.2 ผลการประเมินการใชระบบ จํานวนผูตอบในแตละคําถาม (ตอ) 

ท่ี รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

5 เนื้อหามีความถูกตองและ
เหมาะสม 

20 

(50%) 

10 

(25%) 

10 

(25%) 
- - 

6 การใชงานระบบล็อกอินเพือ่เขา
สูระบบ 

10 

(25%) 

11 

(27.5%) 

13 

(32.5%) 

6 

(15%) 
- 

7 ชวยในการสนบัสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง 

30 

(75%) 

10 

(25%) 

 
- 

 
- - 

8 ความนาสนใจของเน้ือหา 22 

(55%) 

13 

(32.5%) 

5 

(12.5%) 
- - 

9 ประโยชนท่ีไดจากการใชงาน
ระบบ 

35 

(87.5%) 

5 

(12.5%) 

 
- 

 
- - 

 
 ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินคาเฉล่ียของระดับ
ความพึงพอใจดังนี้ 
 

ตาราง 5.3 เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
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 

 
 จากเกณฑการประเมินคาเฉล่ียความพึงพอใจในการเขาใชงานของระบบสามารถนํามา
วิเคราะหระดับความพึงพอใจของปจจัยท่ีใชในการวัดผลไดดังนี้ 
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ตาราง 5.4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ คาเฉล่ีย 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ความสวยงามในการออกแบบหนาจอการทํางาน 4.18 มาก 

เคร่ืองมือในการจัดการระบบมีความเหมาะสม 3.85 มาก 

ความรวดเร็วในการใชงาน 4.50 มากท่ีสุด 

ความสะดวกและงายในการใชงาน 3.63 มาก 

เนื้อหามีความถูกตองและเหมาะสม 3.96 มาก 

การใชงานระบบล็อกอินเพือ่เขาสูระบบ 3.63 มาก 

ชวยในการสนบัสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 4.75 มากท่ีสุด 

ความนาสนใจของเน้ือหา  4.43 มาก 

ประโยชนท่ีไดจากการใชงานระบบ 4.88 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.20 มาก 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีไดจากการประเมิน โดยเจาหนาท่ีคณะนิติศาสตร  ผูบริหาร  และนักศึกษา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงาน
ระบบมีคาเทากับ 4.20 ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึง ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชอยูในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีไดจากการ
ใชงานระบบ รองลงมาคือ ชวยในการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง และความรวดเร็วในการใช
งาน ตามลําดับ   
 
5.3 สรุปผลการศึกษา 
 การคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ผูศึกษาไดพัฒนาระบบดังกลาวข้ึนเพื่อสรางระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนและการสอนของคณะนิติศาสตร ไดออกแบบใหจัดเก็บขอมูลท้ังหมดไวใน
ฐานขอมูล โดยเลือกใชโปรแกรมภาษาพีเอชพีในการออกแบบและพัฒนาสวนติดตอผูใช  และใช
โปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจัดการฐานขอมูล เพื่อการสืบคนและแสดงผล  
 ระบบที่พัฒนาข้ึนนี้ประกอบดวยระบบงานท่ีรองรับการบริการทางดานวิชาการของคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจะรองรับอยู  3  ดาน คือ 1) บริการการเรียนและการสอน   2) 
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บริการชุมชนและสังคม   3) บริการงานวิจัยทางกฎหมาย ซ่ึงจะแบงสวนของผูใชงานได 3 สวน คือ 
1) ผูใชงานท่ัวไป 2) เจาหนาท่ีระบบ 3) ผูดูแลระบบ 
 หลังจากท่ีพัฒนาระบบแลว ผูศึกษาไดติดตามความคิดเห็นของผูใชงานระบบ โดยทดลองใช
ระบบ และกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงผลการประเมินและการวิเคราะหขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากท่ีไดประเมิน โดยเจาหนาท่ี
คณะนิติศาสตร  ผูบริหาร  และนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา คาเฉล่ียความ
พึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเทากับ 4.20 ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึง
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานที่มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีไดจากการใชงานระบบ รองลงมาคือ ชวยในการสนับสนุนการเรียนรูดวย
ตนเอง และความรวดเร็วในการใชงาน ตามลําดับ   
 
5.4 ขอจํากัดของระบบ 
 ข อ จํ า กั ด ข อ ง ร ะบบส า รสน เ ทศ เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น แล ะก า รสอน  คณะนิ ติ ศ า สต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีดังนี้ 
 5.4.1  ในสวนของการจัดการเอกสารการเรียนการสอนนั้น ไฟลท่ีระบบรองรับในการเพ่ิมเขาสู
ระบบ ยังรองรับเพียงไฟลในรูปแบบของพีดีเอฟ (PDF) ไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft Word) และ
ไมโครซอฟทเพาเวอรพอยท (Microsoft Power Point) เทานั้น 
 5.4.2  ในสวนของการจัดการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอนั้น ไฟลท่ีระบบรองรับใน
การเพิ่มเขาสูระบบ ยังรองรับเพียงไฟลในรูปแบบของแฟลชวิดีโอ (FLV) 
 5.4.3  ในสวนของการอัพโหลดไฟลตางๆเขาสูระบบน้ัน ขนาดของไฟลสูงสุดจะจํากัดเพียง
ขนาดไมเกิน 40 เมกะไบต  
 
5.5 ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้มีระยะเวลาที่จํากัด  ดังนั้น  ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนจึงยังไมมี
ความสมบูรณครบถวนท้ังดานเนื้อหาและระบบเช่ือมโยงขอมูลกับแหลงขอมูลและแหลงความรูซ่ึง
ในอนาคตควรดําเนินงานพัฒนาตอยอดหรือเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถใชประโยชนในการจัดการ
ความรู  จึงไดมีขอเสนอแนะดังนี้  
 5.5.1  ในสวนของการบริการปรึกษาเก่ียวกับกฎหมาย ระบบควรจะมีการตอบคําถามผานทาง
เว็บเบราเซอรรองรับเอาไว 
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 5.5.2  ควรจะมีรายงานสถิติจํานวนวิชาท่ีใหบริการดานการเรียนการสอนท่ีมีอยูในระบบ โดย
แบงเปนปการศึกษา และอาจนํากราฟมาแสดงเปรียบเทียบปริมาณกระบวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบ
แตละป 
 5.5.3  สถิติรายงานการเขาถึงควรจะมีการแยกเปนรายป เพื่อท่ีจะนํามาสรุปเปนขอมูลไดวาใน
แตละปมีจํานวนการเขาถึงเทาไร ซ่ึงจะสามารถตอบคําถามในเร่ืองงานประกันคุณภาพของคณะ
นิติศาสตรได 
 5.5.4  สถิติการคนหาขอมูล ควรจะมีการเก็บสถิติวา คําท่ีคนนั้นคนพบเจอตามท่ีตองการ
หรือไม 
 5.5.5  ควรจะมีรายงานท่ีสามารถชวยใหผูบริหารตัดสินใจในดานใดดานหน่ึง เชน พัฒนาใหมี
ตัวช้ีวัดดานตางๆ ท้ังรายวิชาท่ีมีในระบบ งานวิจัยท่ีมีในระบบ ปญหาท่ีมีผูมาปรึกษาผานทางระบบ 
นํามารายงานผานระบบ เพ่ือสามารถรองรับแผนการปฏิบัติงาน และงานประกันคุณภาพของคณะ
นิติศาสตรได 
 

 
 


