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บทท่ี 5 
การสรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562               
ในการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ด้านการบริการผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) พัฒนาระบบระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้
ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจนประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบระบบ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการประเมินการส ารวจปัญหาการบริการด้านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 841 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.60 สถานภาพ
เป็นนักศึกษา ร้อยละ 46.70 หน่วยงานที่สังกัดเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 27.70 การ
ใช้บริการงานเครือข่ายด้านเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi) ร้อยละ 73.70  

1.2 ผลการส ารวจปัญหาการให้บริการ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยรวมเท่ากับ 3.67 
คิดเป็นปัญหามาก โดยเป็นปัญหา จ านวน 4 ด้าน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการเครือข่ายไร้
สาย (CMRU-WiFi) ผลของการประเมินปัญหามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.802 รองลงมา คือ ด้านการให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว ผลของการประเมินปัญหามี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.762  รองลงมาด้านการให้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลของการประเมินปัญหามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.855 ต่ าสุดคือด้านการให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ผลของการประเมิน
ปัญหามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.829 มีหัวข้อการประเมินที่ได้รับ
ปัญหามากท่ีสุดในการเข้ารับบริการ คือ ด้านการให้บริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi)  

ปัญหาที่พบมากที่สุดของด้านการให้บริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WiFi) คือ ความ
สะดวกในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการขอรับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.88  
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ปัญหาที่พบมากที่สุดของด้านการให้บริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) คือ การแจ้ง
ระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 3.65  

ปัญหาที่พบมากที่สุดของด้านการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL) คือ 
ความสะดวกในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการขอรับบริการ 
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือ การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.66  
  ปัญหาที่พบมากที่สุดของด้านการให้บริการพ้ืนที่เว็บไซต์ (web hosting) คือ การบริการ
รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.61 รองลงมาคือ 
ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.59 รองลงมาคือ ความสะดวกในการรับบริการ 
การแจ้งระยะเวลา / ข้อมูลในการขอรับบริการ และการแจ้งผลการขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 3.56   

2. ผลการพัฒนาระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผลการพัฒนาระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไดน้ าข้อมูลจากผลการส ารวจปัญหาการขอรับบริการระบบเครือข่ายเดิมมา
ออกแบบในบทที่ 3 และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Sublime Text 3 ในการจัดท า และใช้ภาษา PHP ใน
การเขียนโปรแกรม และโปรแกรมที่ใช้เชื่อมฐานข้อมูล MySQL โดยมี PhpMyAdmin จ าลองเป็น Client 
และ Server หลังจากติดตั้งและทดลองใช้งานระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว มีการจัดท าคู่มือการใช้งาน
และอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างความเข้าในการใช้ระบบแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 841 คน  และได้ท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 841 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.60 สถานภาพ
เป็นนักศึกษา ร้อยละ 46.70 หน่วยงานที่สังกัดเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 27.70  

3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจจากลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ระบบ  การใช้บริการ                  
ส่วนใหญ่ คือ CMRU-WiFi , E-Mail , Web hosting และ VPN ผู้ใช้งานประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 841 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้ระบบ โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก โดยท าการประเมินความพึงพอใจ จ านวน 3 
ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.808 โดยมีหัวข้อการประเมินที่ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.753  ด้านการออกแบบระบบ
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.795  โดยมีหัวข้อการ
ประเมินที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจ มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.793  ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ
การใช้งาน  มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.866 โดยมีหัวข้อการ
ประเมินที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขระบบ มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.753  แสดงว่าการพัฒนาระบบการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความพึงพอใจของ
การใช้งานจากลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลของการพัฒนาระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบ
ในด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ เช่น ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน ความรวดเร็วของ
การตอบสนองของระบบ ความสามารถในการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ ความสามารถของระบบใน
การรักษาความปลอดภัย และการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ความสามารถของระบบใน
การเชื่อมต่อและประมวลผลของโปรแกรม ความสามารถของระบบในด้านการจัดการน าเข้าข้อมูล และ
ความสามารถในการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

2.  ด้านการออกแบบระบบการใช้งาน เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบในด้าน
การออกแบบระบบและการใช้งาน เช่น ความเหมาะสมของหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัยและ              
มีความน่าสนใจ ความเหมาะสมในการจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาด
ตัวอักษร รวมทั้งรูปแบบของตัวอักษร และความเร็วของการแสดงภาพ ตัวอักษรและข้อมูลต่าง  ๆ ของ
ระบบนั้นได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

3.  ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบในด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไข
ปัญหา มีเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ 
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และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายระบบมีการให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ครบถ้วนนั้นได้รับผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จากผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านของระบบนั้น สามารถพิจารณาผลของความพึง
พอใจของการใช้ระบบในภาพรวมของระบบคือ การพัฒนาระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นั้นถือว่าได้ผลและประสบความส าเร็จใน
ระดับที่ดี สามาถแก้ไขปัญหาการขอใช้บริการระบบเครือข่ายทั้ง  4 ด้านได้ เช่น ปัญหาด้านการขอรับ
บริการ กล่าวคือ กรณีผู้ใช้ไปขอรับบริการแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการ
ต้องกลับมาติดต่อใหม่อีกครั้ง ท าให้เสียเวลาและเกิดความล่าช้าในการขอรับบริการ และปัญหาในเรื่อง
รายงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารต้องการใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจทางด้านการบริหารทรัพยากรเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จากการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่นี้ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของบุคลากร
ภายในองค์กร แล้วน าข้อมูลความต้องการต่าง ๆ มาประยุกต์และท าการพัฒนาระบบ พบว่า การพัฒนา
ระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นั้นมีความส าคัญต่อการจัดระบบการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพทั้งสิ้น โดยอาศัยหลักการ
พัฒนาระบบโดยยึดทฤษฎีของ System Development Life Cycle (SDLC) เป็นเทคนิคหนึ่งในการ
วางแผนเพ่ือการพัฒนาระบบและแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้การพัฒนาระบบออกมา
ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด อีกทั้งประหยัดเวลาในกระบวนการพัฒนาระบบในด้านคุณภาพและ
ผลลัพธ์ที่ได้นั้น มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและได้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งจากผล                 
การประเมินและทดลองใช้ระบบนั้น สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาได้ โดยผลของการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้น ระบบที่ท าการพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถน าไปใช้งานจริงได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์ หลาบสีดา และ น าคุณ ศรีสนิท (2559) ได้ท าการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท 
กรณีศึกษาบริษัทประกันภัย รวมทั้งหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบ
เว็บแอพพลิ เคชั่ น  (Web Application) และได้น าหลักการพัฒ นาระบบแบบ SDLC (System 
Development Life Cycle) มาใช้เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น แบบสอบถาม
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ และแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ประเมิน
โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท กรณีศึกษาบริษัทประกันภัย 
ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ การจัดการ
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งานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณี ศึกษาบริษัทประกันภัย                      
มีประสิทธิภาพอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44               
ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0. 9210 และผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คือค่าเฉลี่ย เลขคณิตเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 
ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.7493 ดังนั้น ระบบสารสนเทศ            
ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้จริงได้ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ระบบการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
และสามารถน าไปใช้งานจริงได้                            
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5.3.1.1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ควรน าระบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กับฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต เพ่ือช่วยในการ
บริการให้แกน่ักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้รับการบริการสะดวกและรวดเร็ว  
          5.3.1.2 ผู้บริหารส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาควรน าสารสนเทศที่ได้จากการพัฒนาระบบนี้
ไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานด้านระบบเครือข่าย ในการจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และ โปรแกรมการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มารองรับการใช้งานของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายให้
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทาง

อีเมล์ ทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
5.3.2.2 ควรเพิ่มเมนขูองผู้ใช้การบริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง 
5.3.2.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการสามารถมาใช้บริการหลากหลาย

ช่องทาง ควรพัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 




