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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ ส าเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ มุ่งเน้นการพฒันาระบบงานโดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
และทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องหลายอย่างเช่น เทคโนโลยี PHP เทคโนโลยีฐานข้อมลู MySQL และ 
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้ามาเพ่ือประยกุต์ใช้งานร่วมกัน เพ่ือช่วยให้การพฒันาระบบ
สามารถด าเนินไปได้อย่างถกูต้อง และท าให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ในด้านการจดัเก็บข้อมลู
และค้นหาข้อมูล ระบบยังสามารถให้ผู้ ใช้หลายคนใช้งานระบบได้พร้อมในเวลาเดียวกันหรือ        
ต่างเวลากันจากสถานท่ีต่าง ๆ กัน โดยจ าเป็นท่ีจะต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ซึง่สามารถท่ีจะสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึน้ครัง้นี ้ได้ด าเนินการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (System Development Lift Cycle: SDLC) ได้ด าเนินการทัง้หมด 7 ขัน้ตอน โดย
สามารถสรุปผลได้ดงันี ้ 

1.1 ศกึษาความเป็นไปได้ จากการศกึษาความเป็นไปได้พบวา่ระบบสามารถน าเทคโนโลยี
ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ และผู้ ใช้สามารถท างานได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ โดย
ลดคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการลงได้ 

1.2 การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมความต้องการ  พบว่า ระบบเดิมท่ีด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนัมีปัญหาและข้อบกพร่องของระบบท่ีเกิดขึน้คือ ระบบท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อยา่งกว้างขวาง  ไมส่นบัสนนุการด าเนินการในอนาคต และระบบเอกสารในถกู
จดัเก็บไม่เป็นระเบียบมีผลท าให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า ท าให้ต้องมีการพฒันาระบบใหม่ขึน้โดย
สามารถก าหนดการท างานตามความต้องการของผู้ ใช้ คือผู้ ส าเร็จการศึกษา ต้องสามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตวั ดขู่าวประชาสมัพนัธ์ บนัทึกข้อมูลภาวะการมี
งานท า และดูสรุปรายงานภาวะการมีงานท าได้และผู้ ดูแลระบบสามารถ จัดการฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จดัการเก่ียวกับระบบสมาชิก จดัการข้อมูลรายงานสรุป
ภาวะการมีงานท า โดย สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูได้ 
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1.3 การออกแบบระบบ แบง่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกนั คือ ส่วนของผู้ดแูลระบบ และส่วน
ของผู้ ใช้งานประกอบด้วยเมนู ต่าง ๆ คือ  หน้าแรก  ข้อปฏิบตัิ  ลงทะเบียน  ข่าวประชาสัมพนัธ์  
ตอบแบบสอบถาม  รายงาน และ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี นอกจากนีย้ังมีส่วนของข่าวประชาสมัพนัธ์ 
และสว่นเช่ือมโยงไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน 

1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ ส าเร็จการศึกษา  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์นัน้ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา 
PHP  ส่วนฐานข้อมลูใช้โปรแกรม MySQL เพราะสามารถรองรับการท างานบน Windows ได้และ
เป็นฟรีแวร์ท่ีไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย ในสว่นการออกแบบหน้าจอการใช้งาน ออกแบบโดยใช้โปรแกรม 
Macromedia Dream weaver MX ร่วมกบัโปรแกรม Adobe Photoshop  

1.5 การทดสอบ ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบระบบท่ีพฒันาขึน้ด้วยวิธีการ Black Box Testing 
โดยท าการป้อนเข้าไปในระบบ (Input) และประมวลผลเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ออกมา (Output) 
ปรากฏวา่ผลลพัธ์ถกูต้อง สามารถน าไปใช้งานได้ 

1.6 การติดตัง้ ใช้การอัพโหลด (Upload)ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ขึน้ไปบน
เซอร์ฟเวอร์ (Server) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎบุรีรัมย์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลภาวะการมีงานท าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบสารสนเทศท่ีติดตัง้เพ่ือใช้งานมี
ความสามารถของระบบ ดงันี ้ ระดบัการท างาน ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า ท่ีพฒันาขึน้
แบง่การท างานออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 1)ส่วนผู้ดแูลระบบ (Admin) ท่ีสามารถจดัการฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จดัการเก่ียวกับระบบสมาชิก จดัการข้อมูลรายงานสรุป
ภาวะการมีงานท า โดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ 2) ส่วนผู้ ใช้งานหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ แก้ไข
ข้อมลูส่วนตวั ดขู่าวประชาสมัพนัธ์ บนัทึกข้อมลูภาวะการมีงานท า และดสูรุปรายงานภาวะการมี
งานท าได้  2) ลกัษณะการท างานของระบบ ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า สามารถท างาน
บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้   
 จากการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า  พบว่า 
ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า สามารถ บนัทึก ค้นหา และแสดงสารสนเทศท่ีต้องการได้
ถกูต้อง สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมลูท่ีต้องการได้  สามารถดสูรุปรายงานท่ีต้องการได้ ด้านความ
สะดวกรวดเร็วในการท างาน พบว่า ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการค้นหาข้อมลูสรุปผลภาวะการมีงานท าได้รวดเร็ว สามารถจดัท ารายงานได้สะดวกทนัตอ่การ



 

 

63 

ใช้งาน และมีหน้าจอท่ีง่ายตอ่การใช้งาน ท าให้ลดระยะเวลาในการใช้งานลงได้เม่ือเปรียบเทียบกบั
ระบบเดมิ  

1.7 การบ ารุงรักษาระบบผู้ วิจัยได้มีแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบทัง้ในส่วนของ 
System Maintenance และ Software Maintenance ซึ่งจะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพมาก         
ยิ่งขึน้ได้ 
 
2.   อภปิรายผล 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าของผู้ ส าเร็จ
การศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎบรีุรัมย์  ซึ่งพบว่า ระบบสารสนเทศภาวะการมี
งานท า  สามารถจดัเก็บข้อมลูได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามวตัถุประสงค์ของผู้ ใช้งาน มีความสะดวก
รวดเร็ว และประมวลผลข้อมลูออกมาในรูปแบบรายงานท่ีสอดคล้อง และตรงกบัความต้องการของ
ผู้ ใช้ระบบ การท่ีระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง เน่ืองจากได้ด าเนินการพฒันาระบบโดยใช้
วงจรพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Lift Cycle: SDLC) โดยได้ท าการก าหนด
ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ จากสภาพปัจจุบัน จึงท าให้วิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
ถกูต้อง สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ออกแบบและพฒันาระบบได้อย่างสอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้ใช้ 
  
3.  ปัญหาและอุปสรรค 

3.1 ข้อมูลในการจัดท าระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท าเป็นของผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏับรีุรัมย์ ในปีการศกึษา 2549 เป็นต้นไปเท่านัน้ 
การเข้ามาบนัทกึข้อมลูในระบบต้องมีการประชาสมัพนัธ์เป็นอย่างดี ข้อมลูท่ีได้จงึจะครบถ้วน 

3.2 การบนัทึกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ อาจจะเกิดปัญหาจากผู้ ใช้งานขาดความรู้หรือทกัษะ
พืน้ฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ข้อมลูท่ีได้รับไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนได้ 

 
4.  ข้อเสนอแนะ 

4.1  ควรเลือกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีสนบัสนนุ SSL (Secure Socket Layer) เข้ามาชว่ยในการ 
จดัการเร่ืองความปลอดภยัในการตรวจสอบการยืนยนัการเข้าใช้งานระบบ 
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4.2 ควรมีการติดตามผลการใช้งานอย่างตอ่เน่ือง เพื่อน าใช้ขยายระบบให้ทนัตอ่ความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ในอนาคต  

4.3 ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานท า อาจมีการพฒันาให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์
พกพา เพ่ือความสะดวกในการใช้งานมากย่ิงขึน้ 
 


