
 

บทท่ี 6 
สรุปอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
ผูศึกษาไดประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือ

ใชในการฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) โดยใชแบบสอบถามเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูท่ีไดรับเลือกใหเปนผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเจาหนาท่ีงาน
บุคคล  ซ่ึงเปนผูใชระบบการประเมินสมรรถนะความสามารถ ท้ังนี้มีผูใชงานในระบบรวมประเมิน
จํานวน 28 คน  โดยมีผลการประเมินและขอเสนอแนะ ดังนี้  

 

6.1 รูปแบบการประเมินผล 
ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศการประเมิน

สมรรถนะความสามารถเพื่อใชในการฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแม
เมาะ) ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ โดยสอบถามจาก
กลุมผูใชงานในระบบ จํานวน 28  คน ดังนี้ 

ผูบริหาร               จํานวน  8 คน 
- กองประมวลผลและวิเคราะห    1 คน 
- แผนกรวบรวมขอมูลและรายงาน   1 คน 
- แผนกควบคุมคอมพิวเตอร    1 คน 
- แผนกคอมพิวเตอรส่ือสาร    1 คน 
- กองบริการกลาง     1 คน 
- แผนกสารบรรณ     1 คน 
- แผนกฝกอบรมเทคโนโลยีการทําเหมือง   1 คน 
- แผนกงานบุคคล     1 คน 
ผูประเมิน       จํานวน  9  คน  
- กองประมวลผลและวิเคราะห    2 คน 
- แผนกควบคุมคอมพิวเตอร    2 คน 
- แผนกคอมพิวเตอรส่ือสาร    1 คน 
- กองบริการกลาง     2 คน 
- แผนกฝกอบรมเทคโนโลยีการทําเหมือง   2 คน 
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ผูถูกประเมิน       จํานวน  9  คน  
- กองประมวลผลและวิเคราะห    2 คน 
- แผนกรวบรวมขอมูลและรายงาน   2 คน 
- กองบริการกลาง     2 คน 
- แผนกสารบรรณ     1 คน 
- แผนกฝกอบรมเทคโนโลยีการทําเหมือง   2 คน 
เจาหนาท่ีงานบุคคล   จํานวน       2 คน  
 
สําหรับผูใชงานระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพื่อใชในการ

ฝกอบรม สามารถดําเนินการไดตามสิทธ์ิการใชงาน ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดหัวขอท่ีใชในการประเมิน
ดังตอไปนี้ 

1. ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ  
2. ความรวดเร็วในการเขาใชงานในระบบ  
3. สะดวก ใชงานงาย 
4. ความถูกตองของขอมูลในระบบ  
5. ความถูกตองในการประมวลผล 
6. ความสมบูรณของขอมูลท่ีรายงาน  
7. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน  
8. คูมือการใชงานเขาใจงาย รายละเอียดชัดเจน  
 

6.2 ลักษณะคําตอบในแบบสอบถาม 
 ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ ของเรนสิส ลิเคิรท ( Rensis Likert ) 

ดังตอไปนี้ 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก   มีคาเปน  4 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย   มีคาเปน  2 
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะถูกนํามาหาคาเฉล่ีย   เพื่อหาความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบ โดยใชเกณฑตามตาราง 6.1  
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ตาราง  6.1  จํานวนผูตอบในแตละขอคําถาม 
 

ลักษณะการใชงานระบบ       
ในดานตาง ๆ 

มากที่สุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

มาก 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอย 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

นอยที่สุด 
ความถ่ี 

(รอยละ) 

คา 
เฉลีย่ 

1. ความสวยงามในการ 
ออกแบบหนาจอ  

11 
39.29% 

11 
39.29% 

6 
21.43% 

- - 4.18 

2. ความรวดเรว็ในการเขาใช
งานในระบบ  

19 
67.86% 

6 
21.43% 

3 
10.71% 

- - 4.57 

3. สะดวก ใชงานงาย 10 
35.71% 

10 
35.71% 

8 
28.57% 

- - 4.07 

4. ความถูกตองของขอมูลใน
ระบบ  

15 
53.57% 

9 
32.14% 

4 
14.29% 

- - 4.39 

5. ความถูกตองในการ
ประมวลผล 

13 
46.43% 

8 
28.57% 

7 
25.00% - - 4.21 

6. ความสมบูรณของขอมูลท่ี
รายงาน  

17 
60.71% 

9 
32.14% 

2 
7.14% 

- - 4.54 

7. ขอมูลสารสนเทศตรงตาม
ความตองการใชงาน  

12 
42.86% 

10 
35.71% 

6 
21.43% 

- - 4.21 

8. คูมือการใชงานเขาใจงาย 
รายละเอียดชัดเจน  

11 
39.29% 

8 
35.71% 

9 
25.00% 

- - 4.14 

 

จากตาราง 6.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเร่ืองความรวดเร็วใน
การเขาใชงานในระบบมากท่ีสุด จํานวน 19  คน คิดเปนรอยละ  67.86      

 
ผูศึกษาไดนําขอมูลการตอบคําถามท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการใชงาน 

โดยใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจตามตาราง 6.2 
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ตาราง 6.2  เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจ 

 

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 

 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 28 ชุด แสดงดังตาราง 6.3 
 
ตาราง 6.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 

1. ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ   4.18 มาก 
2. ความรวดเร็วในการเขาใชงานในระบบ    4.57 มากท่ีสุด 
3. สะดวก ใชงานงาย   4.07 มาก 
4. ความถูกตองของขอมูลในระบบ   4.39 มาก 
5. ความถูกตองในการประมวลผล   4.21 มาก 
6. ความสมบูรณของขอมูลท่ีรายงาน   4.54 มากท่ีสุด 
7. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน  4.21 มาก 
8. คูมือการใชงานเขาใจงาย รายละเอียดชัดเจน   4.14 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.29 มาก 

 
จากตาราง 6.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เร่ืองความ

รวดเร็วในการเขาใชงานในระบบมีคาเฉล่ีย 4.57 และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ
มีคาเฉล่ีย  4.29 
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6.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชใน

การฝกอบรม ในดานของลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอการใชงานระบบมีคาเฉล่ีย  4.29 มีคาแปลผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดับ
ความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ความรวดเร็วในการเขาใชงานในระบบและลําดับรองลงมาคือความสมบูรณของขอมูลท่ีรายงาน  
ความถูกตองของขอมูลในระบบ  ความถูกตองในการประมวลผล   ขอมูลสารสนเทศตรงตามความ
ตองการใชงาน   ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ    คูมือการใชงานเขาใจงาย รายละเอียด
ชัดเจน  และมีความสะดวกใชงานงาย   แสดงวาระบบชวยแกปญหาการทํางานท่ีซํ้าซอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานไดเปนอยางดี 

 

6.4 สรุปผลการศึกษา 
การคนควาแบบอิสระเ ร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะ

ความสามารถเพื่อใชในการฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพื่อใชในการ
ฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาชวยในการทํางานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   

ผู ศึกษาไดพัฒนาระบบโดยการวิเคราะหระบบงานในปจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดําเนินงาน ข้ันตอนและเง่ือนไขในระบบงาน เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาประเมิน วิเคราะห เปนขอมูล
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรมใหมี
ประสิทธิภาพ  และไดศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด รวมถึงศึกษาการใช
ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โปรเฟสชันแนล เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาประกอบดวย
โปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต เวอรชัน 2008  สําหรับติดตอกับผูใชงานและ
ประมวลผลขอมูล และโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005 ใชสําหรับระบบ
ฐานขอมูล  จากนั้นจึงออกแบบและพัฒนาระบบ  

ผลการใชงานระบบพบวาระบบที่ไดพัฒนามีสวนชวยลดปญหาความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน และเปนเคร่ืองมือชวยในการประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การฝกอบรม  ขอมูลมีความถูกตอง รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการประหยัดทรัพยากรใหกับองคกร และมีการนําระบบฐานขอมูลมา
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ชวยในการจัดเก็บขอมูล  สรางรายงาน วิเคราะหประมวลผล   รวมถึงสามารถชวยใหขอมูลมีความ
ถูกตอง นาเช่ือถือ     

 
6.5 ขอเสนอแนะ 

ผู ศึกษามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถเพื่อใชในการฝกอบรม  คือ  ควรเพิ่มรูปแบบของรายงานขอมูลสารสนเทศใหมีความ
หลากหลาย และตอบสนองความตองการของผูใชงานใหมากท่ีสุด โดยการสอบถามจากผูบริหาร
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 
6.6 ปญหาและขอจํากัดของระบบ 

1. ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูกําหนดผูประเมินใหกับผูใตบังคับบัญชา   กําหนดผูประเมินซ่ึง
ไมเกี่ยวของในเร่ืองการทํางานกับผูถูกประเมินโดยตรง  ทําใหผลการประเมินคลาดเคล่ือนไมตรง
กับความเปนจริง 

2. ผูประเมินหรือผูถูกประเมิน  ไมใหความสําคัญกับการประเมิน  เม่ือไดรับจดหมายแจง
เตือนแลวยังไมรีบดําเนินการ  ทําใหเกิดความลาชาในระบบ  
 
 


