
 

บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

หลังจากดําเนินการจนเสร็จส้ินกระบวนการท้ังหมดแลว ผูศึกษาไดจัดทําการประเมินผล
การใชงานระบบ เพื่อใหผูใชงานประเมินผลวัดผลระบบ ซ่ึงจะทําใหเราทราบถึง ความเห็น 
ขอเสนอแนะ ประสิทธิภาพ ของระบบ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไปในอนาคต 
โดยแบงหัวขอดังตอไปนี้ 

6.1 การวัดผลประเมินผลการใชงานระบบ 
6.2 สรุปผลการศึกษา 
6.3 ขอจํากัดของระบบ 
6.4 ขอเสนอแนะ 

 
6.1 การวัดผลประเมินผลการใชงานระบบ 

ผูศึกษาไดทําการวัดผลประเมินผลการใชงานของระบบโดยใชแบบสอบถามในการ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบของผูใชงานระบบ เพื่อใหไดระบบงานท่ีตรงกับความ
ตองการของผูใชงานมากท่ีสุด โดยแยกออกเปน 5 กลุม จํานวน 28 คนไดแก 

1. หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ 3 คน  
2. นักวิเคราะหระบบ 4 คน  
3. นักทดสอบระบบ 8 คน 
4. นักพัฒนาระบบ 12 คน  
5. ผูดูแลระบบ 1 คน  
ผูศึกษาไดทําการแบงแยกหัวขอท่ีใชในการวัดผลประเมินผลโดยมีหัวขอดังนี้ 
1. ระบบมีการออกแบบจัดวางหนาจออยางเหมาะสม 
2. ระบบชวยลดภาระงานในปจจุบันลง 
3. ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล 
4. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา 
5. ระบบสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง 
6. ระบบสามารถสืบคน เรียกดูและจัดเก็บขอมูลได 
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7. ระบบมีการเช่ือมโยงของขอมูลท่ีถูกตอง 
8. ระบบชวยใหการจัดการเอกสารใหเปนมาตรฐานมากย่ิงข้ึน 
9. ระบบชวยลดขอผิดพลาดในการดําเนินงานปจจุบันลง 
10. ระบบมีประโยชนตอการดําเนินงานในปจจุบัน 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดจําแนกลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 
ตาราง 6.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละขอคําถาม 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
จํานวน

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
1. ระบบมีการออกแบบจัดวางหนาจออยาง
เหมาะสม 

23 
(82.14) 

5 
(17.86) 

- 
 

- - 

2. ระบบชวยลดภาระงานในปจจุบันลง 1 
(3.57) 

20 
(71.43) 

5 
(17.86) 

2 
(7.14) 

- 

3. ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล 1 
(3.57) 

3 
(10.71) 

24 
(87.71) 

- - 

4. ระบบมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
และแมนยํา 

20 
(71.43) 

5 
(17.86) 

3 
(10.71) 

- - 

5. ระบบสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง 15 
(53.57) 

3 
(10.71) 

10 
(35.71) 

- - 

6. ระบบสามารถสืบคน เรียกดูและจัดเก็บ
ขอมูลได 

23 
(82.14) 

5 
(17.86) 

- 
 

- - 

7. ระบบมีการเช่ือมโยงของขอมูลที่ถูกตอง 8 
(28.57) 

10 
(35.71) 

10 
(35.71) 

- - 
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ตาราง 6.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละขอคําถาม (ตอ) 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
จํานวน

(รอยละ) 
จํานวน

(รอยละ) 
จํานวน

(รอยละ) 
จํานวน

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
8. ระบบชวยใหการจัดการเอกสาร
ใหเปนมาตรฐานมากย่ิงขึ้น 

2 
(7.14) 

12 
(42.86) 

14 
(50.00) 

- - 

9. ระบบชวยลดขอผิดพลาดในการ
ดําเนินงานปจจุบันลง 

2 
(7.14) 

10 
(35.71) 

16 
(57.14) 

- - 

10. ร ะ บ บ มี ป ร ะ โ ย ช น ต อ ก า ร
ดําเนินงานในปจจุบัน 

- 22 
(78.57) 

6 
(21.43) 

- - 

 
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 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 28 ชุด โดยทําการอานคา 

และจัดทําผลการวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 
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ตาราง 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ คาเฉล่ีย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ความสวยงามในการออกแบบหนาจอการทํางาน 4.82 มากท่ีสุด 
2. ระบบชวยลดภาระงานในปจจุบันลง 3.71 มาก 
3. ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล 3.18 ปานกลาง 
4. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา 4.61 มากท่ีสุด 
5. ระบบสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง 4.18 มาก 
6. ระบบสามารถสืบคน เรียกดูและจัดเก็บขอมูลได 4.82 มากท่ีสุด 
7. ระบบมีการเช่ือมโยงของขอมูลท่ีถูกตอง 3.93 มาก 
8. ระบบชวยใหการจัดการเอกสารใหเปนมาตรฐานมากย่ิงข้ึน 3.57 มาก 
9. ระบบชวยลดขอผิดพลาดในการดําเนินงานปจจุบันลง 3.50 มาก 
10. ระบบมีประโยชนตอการดําเนินงานในปจจุบัน 3.79 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.63 มาก 

 
จากตาราง 6.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจตอการ

ใชงานระบบของผูใชงานระบบ พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมการใชงานระบบมีคาเฉล่ีย 
3.63 ซ่ึงอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบอยูในเกณฑมาก  
จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใชงานระบบ ในสวนของความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร
โครงการ เนื่องจากระบบเปนการเช่ือมตอกับเว็บ จึงทําใหผูใชงานกังวลในสวนของการโจรกรรม
ขอมูล เนื่องจากเอกสารโครงการนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และการเปรียบเทียบเนื้อหายภายใน
เอกสาร ในบางคร้ังเม่ือมีการแกไขเอกสารโครงการไปแลว เม่ือผูใชงานตองการเปรียบเทียบเนื้อหา
ภายในเอกสาร ไมมีหนาจอสําหรับเปรียบเทียบ จึงทําใหผูใชงานตองตรวจสอบการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาดวยตนเอง 

 
6.2 สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เอกสารสําหรับบริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาระบบนี้ 
โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูล กระบวนการข้ันตอนการทํางานในการพัฒนาระบบ โดยการศึกษา
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จากระบบงานเดิม สัมภาษณ ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ นักวิเคราะห
ระบบ นักทดสอบระบบ และนักพัฒนาระบบ รวมถึงศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หนังสือ คูมือ
ตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหม จากน้ันจึงไดมีการวิเคราะหระบบ
และออกแบบฐานขอมูล โดยแบงการทํางานตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ ไดแก หัวหนาผูดูแล
บริหารโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักทดสอบระบบ นักพัฒนาระบบ และผูดูแลระบบ โดยช่ือ
ผูใชและรหัสผานจะทําการตรวจสอบจากแฟมบัญชีรายช่ือผูใช ซ่ึงในการพัฒนาจะครอบคลุมการ
ทํางานต้ังแต ผูดูแลระบบทําการกําหนดสิทธ์ิการใชงานใหกับผูใชงานระบบ จากน้ันผูดูแลระบบจะ
ทําการจัดการกับขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน ขอมูลกลุมประเภทเอกสาร จากน้ันหัวหนาผูดูแล
บริหารโครงการ จะทําการจัดการขอมูลโครงการ ขอมูลประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ ขอมูล
สมาชิกในโครงการ ขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ ขอมูลเก็บขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร 
หลังจากนั้นจะมีการเร่ิมกระบวนการในการพัฒนาระบบตั้งแตหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการนํา
เอกสารความตองเขาสูระบบในขอมูลเอกสารโครงการและขอมูลประวัติเอกสารในโครงการ ระบบ
จะทําการแจงเตือนอีเมลใหกับนักวิเคราะหระบบ นักทดสอบระบบทราบ หลังจากน้ันนักวิเคราะห
ระบบจะทําการศึกษาเอกสารความตองการและจัดทําเอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบและ
นําเขาสูระบบ ระบบจะทําการแจงเตือนอีเมลใหกับนักพัฒนาระบบ นักทดสอบระบบทราบ 
หลังจากนั้นนักทดสอบระบบจะทําการศึกษาเอกสารความตองการและเอกสารวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ เพื่อจัดทําเอกสารทดสอบระบบ เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการพัฒนาระบบแลวนัก
ทดสอบระบบจะจัดทําเอกสารคู มือการใชงานและการติดต้ัง  และนําเอกสารเขาสูระบบ 
กระบวนการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเอกสารผูใชสามารถเรียกดูยอนหลังประวัติการแกไขตางๆ และ
สามารถยอนคืน เพื่อเรียกใชงานเอกสารกอนหนานั้นได ซ่ึงไดพัฒนาข้ึนในรูปแบบของเว็บแอพ
พลิเคชัน พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเซเวน ใชโปรแกรมภาษาพีเอสพี ใชระบบ
จัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล และเรียกใชระบบผานเว็บเบราเซอร 

ผลการศึกษาพบวาระบบสามารถชวยทีมพัฒนาโครงการในการจัดการ ควบคุม เอกสาร

ในโครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงจากผลการประเมินความพึง

พอใจการใชงานระบบจากผูใชระบบ 5 กลุม จํานวน 28 คน พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจใน

ภาพรวมการใชงานระบบมีคาเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงอยูในชวง 3.50 – 4.49 โดยลักษณะการใชงานท่ีมีความ

พึงพอใจมาก 
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6.3 ขอจํากัดของระบบ 
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัท

ลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด ไดแก 
1) โปรแกรมยังขาดความปลอดภัยในการปองกันการโจรกรรม ขอมูลเอกสาร

โครงการ เนื่องจากถูกพัฒนาเปนเว็บ ซ่ึงการปองกันโดยอาศัยโปรแกรมเพียงอยางเดียวอาจไม
เพียงพอ 

2) โปรแกรมยังไมสามารถอํานวยความสะดวกในการเปรียบเทียบเนื้อหาท่ีถูก
เปล่ียนแปลงไปกอนหนา และเนื้อหาปจจุบัน ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากสําหรับผูใชงาน ในการ
เปรียบเทียบเนื้อหาดวยตนเอง ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได  

3) โปรแกรมยังไมสามารถกําหนดลําดับการเปล่ียนแปลงของเอกสารภายในระบบ
เองได ผูใชงานจะตองเปนผูควบคุมภายในเอกสารเอง ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได 
 
6.4 การสรุปขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัทลานนา
ซอฟทเวิรคส จํากัด มีดังนี้ 

1) ควรมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมใหสามารถรองรับดานความปลอดภัย การนําเว็บ
เซอรวิส มาประยุกตใช การเขารหัสเอกสารท่ีมีความซับซอนและยากตอการคาดเดาของผูไมหวังดี 

2) ควรมีการพัฒนาใหระบบสามารถกําหนดลําดับการเปล่ียนแปลงไดเองทั้งภายใน
เอกสาร และภายในระบบ เพื่อใหผูใชทราบถึงลําดับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

3) ควรมีการพัฒนาใหผูใชงาน สามารถที่จะเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงภายใน
เนื้อหาของเอกสารไดอยางงาย เพื่ออํานวยความสะดวกกับผูใชงานและลดขอผิดพลาดลง 


