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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิ จัยเพื่ อพัฒ นาระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท าของผู้ส าเร็ จ การศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มุ่งเน้ นการพัฒนาระบบงานโดยนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหลายอย่างเช่น เทคโนโลยี PHP เทคโนโลยีฐานข้ อมูล MySQL และ
เทคโนโลยีเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เข้ ามาเพื่อประยุกต์ใช้ งานร่วมกัน เพื่อช่วยให้ การพัฒนาระบบ
สามารถดาเนินไปได้ อย่างถูกต้ อง และทาให้ เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นในด้ านการจัดเก็บข้ อมูล
และค้ นหาข้ อมูล ระบบยังสามารถให้ ผ้ ูใช้ หลายคนใช้ งานระบบได้ พ ร้ อมในเวลาเดียวกันหรื อ
ต่างเวลากันจากสถานที่ ต่าง ๆ กัน โดยจ าเป็ นที่ จะต้ องมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์ เน็ต ซึง่ สามารถที่จะสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้

1. สรุ ปผลการวิจัย
ระบบสารสนเทศที่ พัฒ นาขึน้ ครั ง้ นี ้ ได้ ดาเนินการพัฒ นาระบบโดยใช้ วงจรพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ (System Development Lift Cycle: SDLC) ได้ ดาเนินการทังหมด
้
7 ขันตอน
้
โดย
สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ จากการศึกษาความเป็ นไปได้ พบว่าระบบสามารถนาเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในปั จจุบนั มาใช้ งานให้ เกิดประโยชน์ และผู้ใช้ สามารถทางานได้ สะดวกและรวดเร็ วขึ ้น โดย
ลดค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการลงได้
1.2 การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมความต้ องการ พบว่า ระบบเดิมที่ดาเนินการอยู่ใน
ปั จจุบนั มีปัญหาและข้ อบกพร่ องของระบบที่เกิดขึน้ คือ ระบบที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง ไม่สนับสนุนการดาเนินการในอนาคต และระบบเอกสารในถูก
จัดเก็บไม่เป็ นระเบียบมีผลทาให้ การค้ นหาข้ อมูลล่าช้ า ทาให้ ต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ขึ ้นโดย
สามารถก าหนดการท างานตามความต้ อ งการของผู้ใ ช้ คื อ ผู้ส าเร็ จ การศึก ษา ต้ อ งสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ งานระบบ แก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว ดูข่าวประชาสัมพันธ์ บันทึกข้ อมู ลภาวะการมี
งานท า และดูส รุ ป รายงานภาวะการมี ง านท าได้ แ ละผู้ดูแ ลระบบสามารถ จัด การฐานข้ อ มูล
ภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษา จัดการเกี่ยวกับระบบสมาชิก จัดการข้ อมูลรายงานสรุ ป
ภาวะการมีงานทา โดย สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลได้
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1.3 การออกแบบระบบ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนด้ วยกัน คือ ส่วนของผู้ดแู ลระบบ และส่วน
ของผู้ใช้ งานประกอบด้ วยเมนู ต่าง ๆ คือ หน้ าแรก ข้ อปฏิบตั ิ ลงทะเบียน ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบแบบสอบถาม รายงาน และ สาหรับเจ้ าหน้ าที่ นอกจากนี ้ยังมีส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์
และส่วนเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ งาน
1.4 การพั ฒ นาระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท าของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นนั ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษา
PHP ส่วนฐานข้ อมูลใช้ โปรแกรม MySQL เพราะสามารถรองรับการทางานบน Windows ได้ และ
เป็ นฟรี แวร์ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย ในส่วนการออกแบบหน้ าจอการใช้ งาน ออกแบบโดยใช้ โปรแกรม
Macromedia Dream weaver MX ร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop
1.5 การทดสอบ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นด้ วยวิธีการ Black Box Testing
โดยทาการป้อนเข้ าไปในระบบ (Input) และประมวลผลเพื่ อให้ ไ ด้ รับผลลัพ ธ์ ออกมา (Output)
ปรากฏว่าผลลัพธ์ถกู ต้ อง สามารถนาไปใช้ งานได้
1.6 การติ ด ตัง้ ใช้ ก ารอัพ โหลด (Upload)ข้ อ มูล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ขึ น้ ไปบน
เซอร์ ฟเวอร์ (Server) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อนาไปใช้ ในการเก็บ
ข้ อมูลภาวะการมีงานทาผ่ านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยระบบสารสนเทศที่ติดตังเพื
้ ่อใช้ งานมี
ความสามารถของระบบ ดังนี ้ ระดับการทางาน ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา ที่พฒ
ั นาขึ ้น
แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ 1)ส่วนผู้ดแู ลระบบ (Admin) ที่สามารถจัดการฐานข้ อมูล
ภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็ จการศึกษา จัดการเกี่ยวกับระบบสมาชิก จัดการข้ อมูลรายงานสรุ ป
ภาวะการมีงานทา โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลได้ 2) ส่วนผู้ใช้ งานหรื อผู้สาเร็ จการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัม ย์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ ง านระบบ แก้ ไ ข
ข้ อมูลส่วนตัว ดูข่าวประชาสัมพันธ์ บันทึกข้ อมูลภาวะการมีงานทา และดูสรุปรายงานภาวะการมี
งานทาได้ 2) ลักษณะการทางานของระบบ ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา สามารถทางาน
บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
จากการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา พบว่า
ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา สามารถ บันทึก ค้ นหา และแสดงสารสนเทศที่ต้องการได้
ถูกต้ อง สามารถแก้ ไขปรับปรุงข้ อมูลที่ต้องการได้ สามารถดูสรุปรายงานที่ต้องการได้ ด้ านความ
สะดวกรวดเร็ วในการทางาน พบว่า ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา ช่วยอานวยความสะดวก
ในการค้ นหาข้ อมูลสรุปผลภาวะการมีงานทาได้ รวดเร็ว สามารถจัดทารายงานได้ สะดวกทันต่อการ
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ใช้ งาน และมีหน้ าจอที่ง่ายต่อการใช้ งาน ทาให้ ลดระยะเวลาในการใช้ งานลงได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ระบบเดิม
1.7 การบ ารุ ง รั ก ษาระบบผู้วิ จัย ได้ มี แ นวทางในการบ ารุ ง รั ก ษาระบบทัง้ ในส่ ว นของ
System Maintenance และ Software Maintenance ซึ่งจะทาให้ ระบบมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้นได้

2. อภิปรายผล
การศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศภาวะการมี ง านท าของผู้ส าเร็ จ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่า ระบบสารสนเทศภาวะการมี
งานทา สามารถจัดเก็บข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ งาน มีความสะดวก
รวดเร็ว และประมวลผลข้ อมูลออกมาในรูปแบบรายงานที่สอดคล้ อง และตรงกับความต้ องการของ
ผู้ใช้ ระบบ การที่ระบบสามารถทางานได้ อย่างถูกต้ อง เนื่องจากได้ ดาเนินการพัฒนาระบบโดยใช้
วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Lift Cycle: SDLC) โดยได้ ทาการกาหนด
ปั ญ หา ศึกษาความเป็ นไปได้ ข องระบบ จากสภาพปั จ จุบัน จึง ทาให้ วิ เคราะห์ ปัญหาได้ อย่า ง
ถูกต้ อง สามารถกาหนดแนวทางในการแก้ ปัญหา ออกแบบและพัฒนาระบบได้ อย่างสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ใช้

3. ปั ญหาและอุปสรรค
3.1 ข้ อมูล ในการจัดทาระบบสารสนเทศภาวะการมีง านทาเป็ นของผู้ส าเร็ จการศึกษา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุรี รั ม ย์ สามารถใช้ ง านได้ เ ฉพาะนัก ศึก ษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ในปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไปเท่านัน้
การเข้ ามาบันทึกข้ อมูลในระบบต้ องมีการประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างดี ข้ อมูลที่ได้ จงึ จะครบถ้ วน
3.2 การบันทึกข้ อมูลในส่วนต่าง ๆ อาจจะเกิดปั ญหาจากผู้ใช้ งานขาดความรู้ หรื อทักษะ
พื ้นฐานในการใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ข้อมูลที่ได้ รับไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนได้

4. ข้ อเสนอแนะ
4.1 ควรเลือกใช้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุน SSL (Secure Socket Layer) เข้ ามาช่วยในการ
จัดการเรื่ องความปลอดภัยในการตรวจสอบการยืนยันการเข้ าใช้ งานระบบ
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4.2 ควรมีการติดตามผลการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาใช้ ขยายระบบให้ ทนั ต่อความ
ต้ องการของผู้ใช้ ได้ ในอนาคต
4.3 ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทา อาจมีการพัฒนาให้ สามารถใช้ งานบนอุปกรณ์
พกพา เพื่อความสะดวกในการใช้ งานมากยิ่งขึ ้น

