
บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
   จากการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูล ออกแบบ
โครงสรางซอฟตแวรและหนาจอแสดงผล จนถึงการพัฒนาซอฟตแวรใหสามารถทํางานไดตาม
ความตองการของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผน
ปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือจะทําใหทราบถึงผลการทํางานของ
ระบบและนํามาเปนขอเสนอแนะ ผูศึกษาไดทําแบบสอบถามเพ่ือทําการประเมินผลระบบและทํา
การสรุปขอเสนอแนะตาง ๆ โดยจะทําการแบงผลสรุปออกเปน 4 สวน คือ  
  6.1 การประเมินผลการใชงานระบบ 
  6.2 การสรุปผลการศึกษา 
  6.3 ขอจํากัดในการทําการศึกษา 
  6.4 การสรุปขอเสนอแนะ 
 
6.1  การประเมินผลการใชงานระบบ 
   ผูศึกษาไดทําการประเมินผลการใชงานของระบบโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือใหได
ระบบงานท่ีตรงตามความตองการของผูใชมากท่ีสุดท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชระบบ จํานวน 11 คน ไดแก 
ผูบริหาร 2 คน ผูดูแลระบบ 1 คน เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน 3 คน เจาหนาท่ีงานการเงินคลัง
และพัสด ุ2 คน และผูปฏิบัติงาน 3 คน 
   โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังนี ้
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมากท่ีสุด  มีคาเปน  5 
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบมาก  มีคาเปน  4 
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบปานกลาง  มีคาเปน  3 
  - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอย  มีคาเปน  2 
   - ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอระบบนอยท่ีสุด  มีคาเปน  1 
   จากขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูใชงานระบบ จํานวน 11 คน จะได
จํานวนของผูท่ีตอบในแตละขอคําถาม ตามตาราง 6.1  
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ตาราง 6.1 จํานวนผูตอบในแตละขอคําถามแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

ลักษณะการใชงานระบบ 
ในดานตาง ๆ 

มากที่สุด 
ความถี ่

(รอยละ) 

มาก 
ความถี ่

(รอยละ) 

ปานกลาง 
ความถี ่

(รอยละ) 

นอย 
ความถี ่

(รอยละ) 

นอยสุด 
ความถี ่

(รอยละ) 
1. ความเหมาะสมของการจัดวาง
เครื่องมือสําหรับการใชงาน 

3 8 
- - - 

(27.30) (72.70) 
2. ความสวยงามของการออกแบบ
หนาจอ 

2 7 2 
- - 

(18.20) (63.60) (18.20) 
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

7 
(63.60) 

3 1 
- - 

(27.30) (9.10) 
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและ
สะดวก 

6 
(54.50) 

3 2 
- - 

(27.30) (18.20) 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและ
สะดวก 

3 
(27.30) 

5 3 
- - 

(45.50) (27.30) 
6. ชวยลดขั้นตอนการทํางานท่ีเคย
ปฏิบัติอยูเปนประจํา 

7 4 
- - - 

(63.60) (36.40) 
7. ความถูกตองของระบบใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4 6 1 
- - 

(36.40) (54.50) (9.10) 
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูใน
รายงาน - 

5 6 
- - 

(45.50) (54.50) 
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความ
ตองการใชงาน 

3 7 1 
- - 

(27.30) (63.60) (9.10) 
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย - 

8 3 
- - 

(72.70) (27.30) 
 

   แสดงเกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบตามตาราง 6.2 
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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 

 
   ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 10 ชุด โดยทําการอานคาและจัดทําผล
การวิเคราะหได ตามตาราง 6.3 
 

ตาราง 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ คาเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือสําหรับการใชงาน 4.27 มาก 
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ 4.00 มาก 
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.54 มากท่ีสุด 
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก 4.36 มาก 
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก 4.00 มาก 
6. ชวยลดขั้นตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา 4.63 มากท่ีสุด 
7. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ 4.27 มาก 
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 3.45 ปานกลาง 
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน 4.18 มาก 
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย 3.72 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.14 มาก 
 
   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
ของผูใชระบบ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการใชงานระบบมีคา 4.14 ซ่ึงมีคาแปร
ผลอยูในชวง 3.00 – 4.17 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก โดยรวมระดับ
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ความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑมาก ยกเวนเรื่องความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงานท่ีมี
ระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในเกณฑปานกลาง จากการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมของผูทําแบบ
สํารวจมีความตองการรายงานท่ีมีความหลากหลาย และมีรายละเอียดมากกวาท่ีเปนอยูในระบบ เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานและการบริหารงาน 
 
6.2  สรุปผลการศึกษา 
   การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผู
ศึกษาไดศึกษาคนควาเพ่ือสรางระบบนี้โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
แผนงานโครงการของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการสังเกต สัมภาษณ 
สอบถามและศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เพ่ือดําเนินการวิเคราะหความตองการของ
ระบบงานใหม และไดศึกษาความรูเพ่ิมเติมเรื่องการบริหารจัดการโครงการ จากนั้นจึงไดทําการ
วิเคราะหระบบ ออกแบบฐานขอมูล และพัฒนาระบบขึ้น โดยระบบแบงการทํางานตามสิทธิของ
ผูใชงาน ไดแก ผูดูแลระบบ งานนโยบายและแผน งานการเงินคลังและพัสดุ หนวยงานเจาของ
โครงการ และผูบริหาร ผูใชงานตองทําการลงทะเบียนเขาสูระบบกอนการใชงานทุกครั้ง ซ่ึงในการ
พัฒนาจะครอบคลุมการทํางานตั้งแตการจัดการขอมูลแผนกลยุทธ ขอมูลแผนปฏิบัติการ ขอมูล
โครงการ ขอมูลดานงบประมาณโครงการ ขอมูลประเภทโครงการ ขอมูลการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม โดยระบบสามารถปรับปรุงสถานะการดําเนินงาน ไดแก เขียน
โครงการ อนุมัติ ประเมินโครงการ สรุปโครงการ และสรุปคาใชจายเพ่ือปดงบประมาณโครงการ 
สุดทายสามารถประมวลผลออกรายงานตามความเหมาะสมได 
   หลังจากนั้นไดมีการทดลองใชงานระบบโดยมีผูใชงานจํานวน 11 คน ประกอบดวย
ผูบริหาร ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน เจาหนาท่ีงานการเงินคลังและพัสดุ และ
ผูปฏิบัติงาน เปนผูทดลองใชงานในระบบงานตางๆ และปรับปรุงแกไขในแตละสวนงานใหเปนไป
ตามกระบวนการและความตองการจนเปนท่ีนาพอใจของผูใชงาน  
 
6.3  ขอจํากัดในการศึกษา 
   ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารติดตามโครงการ
ตามการวางแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก 
   1) การใชระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการคัดเลือกแผนปฏิบัติการของคณะ
พยาบาลศาสตร ยังไมสามารถตอบสนองความตองการไดชัดเจน เนื่องจากการตัดสินใจในระดับ
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ผูบริหารมักเปนการตัดสินใจแบบไมมีโครงสรางแนนอน จึงทําใหการกําหนดหลักเกณฑท่ีแนชัด
ในการคํานวณหาน้ําหนักคะแนนเปนไปไดยาก 
   2) รายงานผลยังไมสามารถออกรายงานไดอยางครบถวนตรงตามความตองการได
ท้ังหมด โดยเฉพาะการออกรายงานขอมูลโครงการเพ่ือสงรายงานไปยังกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัย ยังไมสามารถทําไดเนื่องจากระบบยังอยูในชวงการพัฒนาเพ่ือทดลองใชงาน จึงยังมี
ขอมูลไมครบถวนและไมครอบคลุม 
   3) การติดตามโครงการมีการออกแบบใหสามารถติดตามสถานะโครงการในปจจุบัน
ไดเทานั้น แตไมสามารถเรียกดูประวัติการติดตามโครงการยอนหลังได 
   4) การวางแผนการใชเงินโครงการในปจจุบันยังไมมีขอมูลดานเวลาเขามาเกี่ยวของ 
จึงทําใหไมสามารถนําทฤษฎีการกําหนดทรัพยากรโคงรูปตัวเอส (S-Curve) มาใชได  
 
6.4 การสรุปขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผน
ปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีดังนี้ 
   1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติการ ของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร
โครงการตามตัวช้ีวัดสําหรับงานประกันคุณภาพ 
   2) หลักเกณฑในการคัดเลือกแผนปฏิบัติการของคณะ สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไดหาก
มีการใชระบบในระยะเวลาท่ีนานพอ อาจเปนเวลา 1 ปงบประมาณ จึงจะทําใหสามารถเปรียบเทียบ
ขอมูลของปท่ีผานมา และแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานและงบประมาณไดดีขึ้น 
   3) ควรมีการจัดเก็บขอมูลสถานะการดําเนินงานโครงการในลักษณะท่ีสามารถเรียกดู
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการยอนหลังได 
   4) ระบบบริหารติดตามโครงการ ตามการวางแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใชการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ แตยังไมใชหลักการออกแบบระบบ
และการพัฒนาระบบเชิงวัตถุอยางเต็มรูปแบบ จึงควรนําเครื่องมือการออกแบบระบบเชิงวัตถุท่ี
เรียกวายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling Language) เขามาชวยในการออกแบบระบบและพัฒนา
โปรแกรม เนื่องจากสามารถนําเสนอและสนับสนุนหลักการเชิงวัตถุไดอยางครบถวน ชัดเจน ทําให
นักพัฒนาระบบ สามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา และคนพบวิธีแกไขไดอยางรวดเร็ว สามารถ
ถูกแปลงเปนภาษาท่ีใชในการสรางระบบขึ้นจริงไดอยางอัตโนมัติทําใหชวยลดภาระ เวลา และ
คาใชจายในการพัฒนาระบบเปนอยางมาก  


