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Abstract  

The article about Statistical Information System for Human Resource 
Development in Higher Education Institute. The purposes of this research was 
develop Statistical Information System for Human Resource Development in Higher 
Education Institute. The document and data used to verify this information system in 
Dean office Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university of 
Technology Krungthep. The database was designed to facilitate data entry, searching, 
and reporting tasks at the documents collection center. The database, designed 
under Microsoft Access 2007   database program, consists of 8 tables, covering, 
seminar, continuing education, meeting, training, academic service. The Black Box 
Testing evaluation method was used to evaluate the performance and utility of the 
Statistical information system. The overall user opinions at the good level. ( X = 
7.99 ,S.D.= 2.17), suggesting that The Statistical  Information System may be applied 
in the Human Resource Development support the tasks.                 
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บทคัดย่อ 

บทควำมเรื่องระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
วัตถุประสงค์กำรวิจัยระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ 
ข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลของส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยี คหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  ระบบสำรสนเทศได้พัฒนำให้อยู่ในลักษณะฐำนข้อมูล ท ำ
ให้สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล และแก้ไขข้อมูล สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลท่ีถูกต้อง ออกเเบบฐำนข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  ประกอบด้วย 8  ตำรำง กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำร
ประชุม กำรอบรม กำรบริกำรวิชำกำร กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศทำงสถิติ  ใช้วิธี
ทดสอบ Black Box Testing  ผลกำรประเมินท้ังหมดจำกควำมเห็นของผู้ใช้งำนภำพรวมอยู่ระดับดี  
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.17   สรุปว่ำสำมำรถน ำระบบสำรสนเทศทำงสถิติ
เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำสนับสนุนกำรท ำงำนได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบสารสนเทศทางสถิติ, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
บทน า  
            ในปัจจุบันกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของแต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนจ ำเป็นต้องมีเกณฑ์กำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนบุคลำกร กำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกรของแต่ละบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคัญท่ีต้อง
เก็บรักษำไว้  ซึ่งแบบดิมจะเป็นกำรเก็บในลักษณะของแฟ้มของแต่ละบุคคล  แบ่งเป็นกำรประชุม กำร
บริกำรวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม กำรวิจัย  แล้วน ำมำสรุปแต่มีข้อจ ำกัดในเรื่อง 
ควำมสะดวก ควำมล่ำช้ำหรือเวลำในกำรค ำนวณตัวเลขของกำรสรุปภำพรวม ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ต้องใช้เวลำนำน บำงครั้งอำจจะเส่ียงต่อกำรกำรสูญหำยของเอกสำรได้  กำร
จัดท ำฐำนข้อมูลทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007  
เป็นทำงเลือกหนึ่งท่ีสำมำรถน ำมำใช้บริหำรงำนกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เนื่องจำก
สำมำรถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ค ำนวณตัวเลขได้ (วีณำ เนตรสว่ำงเเละสุรัตนำ สังข์หนุน, 2555) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลสถิติกำรพัฒนำบุคลำกร กำรลงทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
เก็บเอกสำร รำยงำนสถิติสรุปภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสืบค้นซึ่งจะช่วยน ำไปเป็นเกณฑ์ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้      
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

   1. เพื่อศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรประชุม กำรอบรม กำร
บริกำรวิชำกำรในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ 
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           2. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
ในส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 
 สมมุติฐานการวิจัย 
         ผลกำรประเมินระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ
ในส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพอยู่ใน
ระดับดี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
         1. ศึกษำกำรจัดเก็บเอกสำรปัจจุบัน และระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจำกงำนสำรบรรณ 
ส ำนักงำนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
         2. จัดเก็บข้อมูลกำรประชุม กำรบริกำรวิชำกำร กำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2007 
 
 วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

    ในกำรพัฒ นำระบบสำรสน เทศเพื่ อกำรจัดเก็บข้ อมู ลสถิ ติกำรพัฒ นำบุ คลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรด ำเนินวิจัยโดยอำศัยหลักระเบียบ โดยมีขั้นตอนในกำร
ด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
    1. ศึกษำปัญหำและรวบรวมข้อมูลกำรจัดเก็บข้อมูลเดิมเเละกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีจัดเก็บข้อมูลเอกสำร เป็นเพียงในรูปเเบบเอกสำรของคณะฯ บำงครั้ง
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเกิดควำมไม่สะดวกไม่มีมำตรฐำน เอกสำรอำจช ำรุดหรือสูญหำยได้ 
ท ำให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนจึงท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
         2. ศึกษำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล พบว่ำไม่มีกำรออกแบบกำรค้นหำข้อมูลของเอกสำรด้วย
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เเต่มีกำรจัดเก็บเป็นเพียงเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
บุคลำกรเป็นผู้จัดท ำ กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ท ำให้ข้อมูลนั้นไม่ทันสมัยและยำกต่อกำรใช้งำนเมื่อมี
ควำมต้องกำร 
           3. ศึกษำระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรของฝ่ำยสำรบรรณ ส ำนักงำนคณบดี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
           4. ออกแบบระบบฐำนข้อมูลแล้วท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
บุคลำกรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบระบบสำรสนเทศจัดเก็บเอกสำร  ให้
สอดคล้องกับงำนให้ปัจจุบัน 
           5. ศึกษำกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML และกำรประยุกต์สร้ำง 
Use-Case Diagram, Activity Diagram และแบบจ ำลองโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล (Entity 
Relationship Modeling)   
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           6. กำรพัฒนำระบบเครื่องมือท่ีใช้กำรพัฒนำแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
Windows XP Professionals และ Microsoft Access 2007 
           7. กำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box Testing) 
เพื่อดูควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและให้ผู้เช่ียวชำญประเมิน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำม
เหมำะสมในหน้ำท่ีกำรท ำงำนของโปรแกรม  2) ด้ำนควำมถูกต้องกำรท ำงำนของโปรแกรม 3) ด้ำน
ควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรใช้งำนโปรแกรม 4) ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรม  กำร
ท ำงำนของโปรแกรมจำกผู้ใช้ระบบ จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคลำกร จ ำนวน 4 คน   ผลท่ีได้จำก
กำรท ำแบบประเมินจะถูกน ำมำสรุปผล เพื่อประเมินว่ำระบบท่ีได้พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ 
อยู่ในระดับใด  ท้ังนี้ข้อก ำหนดกำรท ำงำนของระบบ คือ ผู้ใช้ระบบ และเจ้ำหน้ำท่ีจะต้องท ำกำร
ทดสอบระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ผู้ใช้
ระบบ เจ้ำหน้ำท่ีท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องของเเบบประเมิน  แล้วท ำกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
แบบประเมินผลกำรของระบบแล้วหำค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) โดยก ำหนดเกณฑ์ ดังนี้ (อรรถพล จันทร์สมุดและนรินทร บุญพรำหมณ์, 2552; เอกรำช 
ธรรมรักษำ, 2555; Ahmad M. ,Mohsen  & Wang Hu, 2015) 
 
              9.00 – 10.00 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดีมำก 
 7.00 – 8.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับดี 
 5.00 – 6.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำมีประสิทธิภำพในระดับปำนกลำง 
 3.00 – 4.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1.00 – 2.99 หมำยถึง โปรแกรมท่ีพัฒนำไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
 การออกแบบระบบ 
        ผู้วิ จัยท ำกำรออกแบบระบบสำรสนเทศทำงสถิ ติ เพื่ อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลใน
สถำบันอุดมศึกษำโดยให้ ผู้ดูแลระบบ จะสำมำรถจัดกำรระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำให้กับบุคลำกรของคณะฯ ทุกคนโดยผู้ใช้ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนรำยละเอียดของกำรออกแบบระบบจะแสดงภำยในแผนภำพ  Use-
Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะ แ บ บ จ ำ ล อ ง โม เด ลค ว ำม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ งข้ อ มู ล 
(Entity Relationship Modeling)  ดังภำพท่ี 1 ถึง ภำพท่ี 4 
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 ud Primary Use Cases

ระบบสารสนเทศทางสถติิเพื่อการพฒันาทรพัยากรบุคคลในสถาบนัอดุมศึกษา

ตรวจสอบสิทธ์

ผูใ้ช้ระบบ

รายงาน

ลงทะเบียนบคุลากร

ผูบ้ริหาร

ลงทะเบียนการพฒันาบคุลากร

 
            

ภาพที่ 1   Use-Case Diagram  ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน 
                สถาบันอุดมศึกษา 
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 ระบบส า รส นเทศทา งส ถิ ติ เ พื่ อ ก า รพ ัฒนาทร ัพ ย า ก รบุ ค ค ลในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ตน้

จบขัน้ตอน

ลงทะ เบี ย นบุ ค ลา ก ร

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

รา ย ง าน

[พบ]

[ไมพ่บ]

 
   

ภาพที่ 2  Activity Diagram  ลงทะเบียนบุคลากร 
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 ระบบส า รส นเทศทา งส ถิ ติ เ พื่ อ ก า รพ ัฒนาทร ัพ ย า ก รบุ ค ค ลในส ถ าบ ันอุ ด มศึ ก ษาud Activ ity Diagram

           ผู้ใช้ระบบ                                                                  ระบบ

เริม่ตน้

จบขัน้ตอน

ค้ นหาข้ อ มู ลก รอ ก ชื่ อ รห ัส

เ เ ส ด ง เ ม นุก า รท า ง าน

บ ันทึก ข้ อ มู ล

รา ย ง าน

ลงทะ เบี ย นก า รพ ัฒนาบุ ค ลา ก ร

[พบ]

[ไมพ่บ]

 
 

ภาพที่ 3  Activity Diagram  ลงทะเบียนพัฒนาบุคลากร 
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ภาพท่ี 4 : Entity Relationship Modeling ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 
             บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ ค าอธิบาย 

 
 

1 ปี มีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำยคน 

 
 

1 คนมีได้รับกำรพัฒนำหลำยอย่ำง 

 
 

1 ประเภทมีกำรพัฒนำหลำยครั้ง 

 
 
 
 

M 1 
          ปีการศึกษา 

 

 

       การพฒันา

studessmajs_ad

min_code 

 

M 1 
ช่ือ การพฒันา 

M 1 
ประเภทการพฒันา        การพฒันา 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดความสัมพันธ์ (ต่อ) 
 

ความสัมพันธ์ ค าอธิบาย  

 
 

1 คณะฯ มีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำย
คน 

 
 

1 สำขำมีบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำหลำยคน 

 
 

1 หมวดสำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนกำร
พัฒนำได้หลำยครั้ง 

 
 

 1 ต ำเหน่ง พัฒนำได้หลำยครั้ง 

 
การด าเนินการวิจัย 
        หลังจำกได้โครงสร้ำงจำกกำรออกแบบระบบผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ กำรท ำงำนระบบ
โดยให้ ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนเพื่อให้สำมำรถจัดกำรลงทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
ลงทะเบียนบุคลำกร และรำยกำรต่ำง ๆ ของระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ในสถำบันอุดมศึกษำไฟล์รูปของ PDF ไฟล์ขึ้นระบบให้กับบุคลำกรของคณะฯ โดยผู้ใช้ระบบสำมำรถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหำเอกสำร รำยงำนได้ รำยละเอียดกำรท ำงำนท้ังหมดจะแสดงในภำพท่ี 5 ถึง ภำพ
ท่ี 11 
                      

M 1 
คณะ 

 

       การพฒันา

studessmajs_ad

min_code 

 

M 1 
สาขา 

 

การพฒันา 

M 1 
ต าแหน่ง        การพฒันา 

M 1 
หมวดเงิน        การพฒันา 
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ภาพท่ี 5  หน้าจอการกรอกชื่อและรหัส 
                         

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอของระบบ 
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   ภาพที่ 7  หน้าจอลงทะเบียนบุคลากรของระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 
                บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
          

 
 
   ภาพที่ 8  หน้าจอลงทะเบียนพัฒนาบุคลากรของระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนา 
                ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
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         ภาพที่ 9  หน้าจอรายงานระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน 
                      สถาบันอุดมศึกษา 
        
        

 
 
 ภาพที่ 10  หน้าจอรายงานการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศทางสถิติ เพื่อการพัฒนา 
                ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
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 ภาพท่ี 11  หน้าจอสรุปสถิติรายงานการพัฒนาบุคลากรระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนา 
               ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
                               
สรุปผลการวิจัย 
          จำกกำรทดสอบและกำรประเมินผล ใช้วิธีกำรทดสอบแบบแบล็กบอกส์ (Black Box 
Testing) เพื่อดู  ควำมถูกต้องของกระบวนกำรท ำงำนและจำกผู้ใช้งำน จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
บุคลำกร จ ำนวน 4 คน ดังแสดงในตำรำงท่ี 2  
          จำกตำรำงท่ี 2 กำรหำประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำจำกผู้เช่ียวชำญในภำพรวมกำรพัฒนำระบบ   พบว่ำประสิทธิภำพของ
ระบบอยู่ในระดับดีมำก ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 2.17  เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำด้ำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุด คือ ด้ำนควำมเหมำะสมในหน้ำท่ีกำรท ำงำนของโปรแกรม
อยู่ในระดับดี ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ8.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.04  รองลงมำคือ ด้ำนควำม
สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 8.13 ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.58 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโปรแกรมอยู่ในระดับดี ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 8.0 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.4 ด้ำนควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรมอยู่ในระดับปำนกลำง 
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 7.32 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.45 ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

1. ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การท างานของโปรแกรม 

 1.1 ควำมสำมำรถของระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 8.8 0.44 ดี 

 1.2 ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลเอกสำร 8.6 0.89 ดี 

 1.3  ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข้อมูลตรงตำมท่ีต้องกำร 4.2 1.78 ดี 

รวม 8.53 1.04 ดี 

2 .ด้านความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 

    2.1 ควำมถูกต้องกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 8.2 0.44 ดี 

    2.2  ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ 5.2 0.44 ปรับปรุง 

    2.3  ควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 6.6 0.48 ปำนกลำง 

    2.4 ควำมถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 8.8  0.44  ดี  

    2.5 ควำมถูกต้องในกำรแก้ไขข้อมูล  7.8  0.44  ดี  

รวม 7.32  0.45  ดี 
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 
 

รายละเอียด X SD ความหมาย 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม 

  3.1  ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 7.8 0.4 ดี 

  3.2  ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอในกำรท ำงำน   6.8 0.44 ดี 

  3.3  ควำมสวยงำมของระบบ 8.6 0.89 ดี 

  3.4  รูปแบบตัวอักษรท่ีเลือกใช้ 8.2 0.44 ดี 

  3.5 กำรใช้ภำษำง่ำยต่อกำรใช้งำนตรงตำมวัตถุประสงค์ 8.8 0.44 ดี 

  3.6 ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลข้อมูล 8.6 0.89 ดี 

รวม  8.13 0.58 ดี 

4 .ด้านการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 

    4.1 ควำมเหมำะสมต่อกำรตรวจสอบในกำรป้อนข้อมูลน ำเข้ำสู่ระบบ 8.8 0.4 ดี 

    4.2  กำรป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำน  7.2  0.4 ดี  

รวม 8.0  0.4  ดี  

สรุปผลการประเมินรวมทั้งหมด 7.99  2.17  ดี  

 
อภิปรายผลการศึกษา 
          ระบบสำรสนเทศทำงสถิติเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสถำบันอุดมศึกษำเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลกำรสัมมนำ กำรศึกษำต่อ กำรประชุม กำรอบรม กำรบริกำรวิชำกำรในส ำนักงำนคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพให้เป็นระบบ ตลอดจนรำยงำน
สถิติกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแยกตำมรำยปีท ำผู้ใช้งำนสำมำรถบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคร้ังต่อไป 
         1. ควรพัฒนำระบบให้ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
         2. ควรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
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