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บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานและความต้องการระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ระบบสารสน เทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างใช้รวบรวมข้อมูล คือ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ และนักศึกษา 
จ านวน 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้ระบบ การพัฒนาระบบใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript เพ่ือจัดการฐานข้อมูล MySQL การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการประมวลผล
ของระบบออนไลน์แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) การสมัครเรียน 2) การลงทะเบียนเรียน 3) การเทียบโอนรายวิชา  
4) การตรวจสอบผลการเรียน 5) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 6) การแสดงรายงานสารสนเทศสรุป ผลการประเมินความพึง
พอใจ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0531) 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
Abstract  

This research aims to study and analyses the process and demand system of the registration and 
education processing information system Phitsanulok University and to develop  the registration and 
education processing information system Phitsanulok University and to assessment the user satisfaction to 
the registration and education processing information system Phitsanulok University.  The samples were 
registration director and staffs, teachers and students 30 people by using purpose sampling.  The research 
tool was indepth Interview and user satisfaction assessment form. The development tools used HTML, PHP, 
JavaScript for database management.  This research analyzed data used content analysis, frequency, 
percentage, mean and standard division.  The result of this research showed that the process of online 
system is classified 6 parts: 1) apply study 2) enrollment 3) course transfer 4) grade report 5) advisor system 

                                                           
1 อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 
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and 6) summary information report. The users had satisfactory to the registration and education processing 

information system Phitsanulok University. Overall in high level (x  = 4.06, SD=0512). 
Keyword:  Information System, Registration and Education Processing, Phitsanulok University. 
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามภารกิจเพ่ือให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนในด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ผู้เรียน และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักวิชาการ ร่วมกับส านักทะเบียนและวัดผล โดยด าเนินการ
เกี่ยวกับการใหบริการทางดานการศึกษา การจัดแผนการศึกษา งานสงเสริมวิชาการและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน  
การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งงานอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานของส านักทะเบียนและวัดผลเดิมจะใช้การ
กรอกข้อมูลในเอกสารทั้งการรับสมัครเรียน การจัดการข้อมูลประวัตินักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน แต่จะมีในส่วน 
ของการประมวลผลและประกาศผลการเรียนแก่นักศึกษาจะมีเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลช่วยในการด าเนินงาน
ในส่วนน้ี (ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2559) 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของระบบงานส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในรูปแบบเดิม 
พบปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 1) อาจารย์ผู้สอน ได้ประสบปัญหาการไม่เชื่อมโยงกันของข้อมูลประวัติ
นักศึกษาที่กรอกจากเอกสาร กับการน าข้อมูลไปใช้ต่อในระบบประมวลผลการเรียน บางครั้งไม่พบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาใน
ระบบกรอกผลการเรียน เน่ืองจากมาสมัครเรียนใหม่ หรือย้ายมาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ กลางภาคเรียน และ 2) เจ้าหน้าที่ 
เกิดความไม่สะดวกในการสรุปรายงานเพ่ือน าเสนอ / ส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียน และการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ปีการศึกษาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งน้ีหากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งสามารถสนับสนุนการจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งในด้านการรับ
สมัครเรียน การจัดการข้อมูลประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต การประมวลผลและประกาศผล
การเรียน จะช่วยท าให้การด าเนินงานของส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมมากขึ้น และมีความทันสมัยในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานและความต้องการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

3.1 แนวคิดการบริหารงานของฝ่ายทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มี พันธกิจที่ส าคัญในการเป็นศูนย์รวมการให้บริการ 

ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่การให้บริการเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา การบริการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีระบบและได้มาตรฐานสากล และการจัดท าฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
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ระบบเทคโนโลยีและสารเทศของส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ทุกระบบ ได้มีการพัฒนาใช้
เองโดยนักพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการบนเครือข่ายภายใน และบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 1) ระบบ
ลงทะเบียนเรียน 2) ระบบเทียนโอนรายวิชาและหน่วยกิต 3) ระบบบันทึกและประกาศผลการเรียน 4) ระบบสรุปภาระการ
สอนของอาจารย์ และ 5) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเข้าไปติดตามข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา เป็นต้น  
ซึ่งระบบต่าง ๆ เหล่าน้ีทุกระบบ จะใช้ภาษาโปรแกรม และระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรหัสเปิดในการพัฒนา ท าให้ช่วยลด
ต้นทุนในระยะยาวของมหาวิทยาลัยได้ 

3.2 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) 
ระบบสารสนเทศเป็นระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหน่ึง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ที่ท างานเกี่ยวข้องกันในการน าเข้า ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลและสารสนเทศ และสนับสนุนกลไกลของผลสะท้อนกลับ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ส่วน คือ บุคลากร ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระเบียบปฏิบัติการ และข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. บุคลากร(People) เน่ืองจากทุกๆงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะต้องกระท าโดยบุคลากรหรือผู้ใช้ (user) 
ทั้งสิ้น ดังน้ันบุคลากรจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ 

2. ระเบียบปฏิบัติการ (Procedure) เป็นกฎหรือแนวทางส าหรับบุคลากรในการใช้ซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล
ระเบียบปฏิบัติการอาจรวมถึงคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่ผู้ช านาญด้านคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นก็ได้ 

3. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม (Program) ประกอบด้วยค าสั่งหลาย ๆ ค าสั่งที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า
จะต้องท างานตามขั้นตอนอย่างไร ซอฟต์แวร์ท าหน้าที่แปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลให้อยู่ในรูปของ
สารสนเทศ (information) 

4. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ 
จอภาพ หน่วยระบบ และอุปกรณ์อื่น ๆ ฮาร์ดแวร์จะถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์ 

5. ข้อมูล (Data) เป็นค่าความจริงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่วิจัยและพัฒนาในครั้งน้ีมีลักษณะ

เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: MIS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
ท างาน ผลิตรายงานสรุปที่มีรูปแบบและมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ใช้สนับสนุนผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Management System) มาบูรณการเข้าไว้ด้วยกัน ผู้บริหารระดับกลางต้องการข้อมูลสรุปที่ได้จาก
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลิตรายงานตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า โดยมีเน้ือหา
แตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจ สามารถแบ่งรายงานออกเป็น 3 ประเภท คือ รายงานที่ออกตามระยะเวลา  รายงานที่
ออกเป็นกรณีพิเศษ และรายงานที่ออกตามความต้องการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557) 

3.3 ทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีความหมายตามพจนานุกรมทางด้าน

จิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin, 1968 , p. 437 อ้างถึงใน วันชัย  แก้วศิริโกมล , 2550, หน้า6) ให้ค าจ ากัดความว่า  
เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถานประกอบการตาม ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการ
น้ัน ๆ 
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มิลเลทท์ (Millet, 1954, p.397 อ้างถึงใน นพคุณ  ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้ให้ทัศนะว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐน้ัน โดยได้สรุปประเด็นว่า เป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบติัต้องยึดถือ
ไว้เสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานของ
ความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการ
แบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการจะต้องตรง
เวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะที่มีจ านวนการให้บริการ
และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the right geographical Location) 

4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์
ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 30 คน 

โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเดิม ด้วยแผนภาพ
ขั้นตอนการไหลของกระแสงาน (Workflow diagram) และการศึกษาความต้องการผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศงานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในรูปแบบใหม่ ตามกรอบการด าเนินงานของฝ่ายทะเบียนและวัดผลของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งจ าแนกได้ 6 ส่วนงาน ได้แก่ 1) การสมัครเรียน 2) การลงทะเบียนเรียน 3) การเทียบโอนรายวิชา  
4) การประมวลผลและแสดงผลการเรียน 5) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 6) การแสดงรายงานสารสนเทศสรุป  

4.3 การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 ศึกษารูปแบบการด าเนินงานของฝ่ายทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก รวมทั้งแนวคิดและ

ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ 
4.3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานและความต้องการระบบสารสนเทศงานทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาระหว่างค าถามการ
สัมภาษณ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้รวบรวมข้อมูลกับผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน อาจารย์ และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ านวน 30 ชุด 
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4.3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ ต่อระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ เพ่ือใช้รวบรวมข้อมูลกับผู้อ านวยการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ านวน 30 ชุด 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยน้ี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้

ระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังน้ี 
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานและความต้องการระบบสารสนเทศ

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
4.4.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก จ าแนกได้ 2 ส่วน ได้แก่  
1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานและความต้องการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้อ านวยการฝ่ายทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รูปที่ 1 Workflow diagram ระบบทะเบียนและวัดผลในรปูแบบเดิม 

กรอกใบสมัครเรียน ออกรหัสนักศึกษา 

แบ่งปันข้อมูล
แผนการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละ

สาขาวิชา 
กรอกใบ

ลงทะเบียนเรียน 

ลงนามรับรองใน
ใบลงทะเบียน

เรียน 

รับช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน 

ออกรหัสนักศึกษา 

กรอกข้อมูลการ

เทียบโอนรายวิชา 

ตรวจสอบรายวิชา/
ห่น่วยกิตที่ขอเทียบ

โอน ตัดเกรดและส่งเกรด
ผ่านเว็บ และส่งคณะ

วิชาเพื่อเข้า
กรรมการวิชาการ 

ตรวจสอบเกรด 

อนุมัติผลการเรียน 
เพื่อแสดงให้นักศึกษา 

ดูผ่านเว็บ 
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ตารางที่ 1 สรุปความต้องการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 
ระบบงานย่อย รูปแบบความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 

1. การสมัครเรียน   - การกรอกแบบฟอร์มการสมัครเรียน และเลือกสาขาวิชาเรียนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
- การพิมพ์ใบสมัครเรียนจากระบบ เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักฐานน าส่งฝ่ายทะเบียนและ
วัดผล พร้อมหลักฐานส าคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบรายงานผลการ
เรียน 
- การแจ้งรหัสนักศึกษาและการยืนยันการสมัครเรียนผ่านการเรียกดูจากระบบ และ
ทางอีเมล์  

2. การลงทะเบียนเรียน  - การแสดงแผนการเรียน/ตะกร้ารายวิชา 
- การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
- การพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากระบบ 
- การส่งต่อข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ือเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมของส่วน
ฝ่ายการเงิน 
- การช าระเงินผ่านธนาคาร  

3. การเทียบโอนรายวิชา  - การกรอกข้อมูลการขอเทียบโอนรายวชิาผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
- การพิมพ์ใบค าร้องขอเทียบโอนจากระบบ 
- การแจ้งผลการการอนุมัติเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยผ่านระบบ และทางอีเมล์ 

4. การประมวลผลและแสดงผล
การเรียน 

ระบบเดิมที่ใช้มีความเหมาะสมแล้ว เช่น การใช้งานของหน้าจอการท างานต่าง ๆ มี
ความง่ายต่อการใช้งาน และระบบสามารถดูข้อมูลผลการเรียนในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน และดูผลการเรียนย้อนหลังได้ รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์รายงานผลการเรียนได้ 

5. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  - การเรียกดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และการเทียบโอนของนักศึกษาในที่ปรึกษา 
- การแสดงผลการเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา 
- การบันทึกผลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
-  การแสดงเวลาว่างของอาจารย์ที่ปรึกษา และการนัดหมายเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านระบบ 
- รายงานสรุปผลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งค้นหาได้ตามรหัส ชื่อ นามสกุล
นักศึกษา, วัน เดือน ปีที่เข้าปรึกษา และประเภทปัญหาที่นักศึกษาประสบ 

6. การแสดงรายงานสารสนเทศ
สรุป 

- รายงานสรุปการสมัครเรยีนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และรายวัน/รายเดือน 
- รายงานสรุปข้อมูลการลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
- รายงานสรุปข้อมูลการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา 
- รายงานสรุปข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา 
- รายงานข้อมูลศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น/คณะ/สาขาวิชา 
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5.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

 
รูปที่ 2 หน้าหลักของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 
 

 
รูปที่ 3 ระบบเทยีบโอนรายวิชาออนไลน์ 
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รูปท่ี 4 ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ 

 

 
รูปท่ี 5 การบันทึกและประมวลผลการเรียนออนไลน์   
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5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการ ศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

กลุ่มฟังก์ช่ันการท างาน 
ความพึงพอใจ 

แปลผล ล าดับ 
  SD 

1. การสมัครเรียนออนไลน์   4.20 0.431 มาก 4 
2. การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 4.58 0.301 มากที่สุด 2 
3. การเทียบโอนรายวิชาออนไลน์ 4.36 0.518 มาก 3 
4. การประมวลผลและแสดงผลการเรียน
ออนไลน์ 

4.61 0.526 มากที่สุด 1 

5. ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ 4.01 0.412 มาก 5 
6. การแสดงรายงานสารสนเทศสรุป 4.20 0.633 มาก 4 

รวม 4.33 0.531 มาก  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานและความต้องการระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า มีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยตรง ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงิน และผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล โดยที่ระบบเดิมมีการจัดการข้อมูลด้วยเอกสาร 3 ส่วนงาน ได้แก่ 
การสมัครเรียน การลงทะเบียนเรียน และการเทียบโอนรายวิชา และในการออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ ผู้วิจัยได้มีการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานเดิม ร่วมกับความต้องการของผู้ใช้งานในกลุ่มของผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 
อาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบใหม่ของระบบทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่สามารถสนับสนุน
การจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น และได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือการประมวลผล
ร่วมกันทั้งในส่วนของฐานข้อมูลการรับสมัคเรียนและประวัตินักศึกษา ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต / 
รายวิชา ฐานข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ และฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งท าให้ระบบสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถช่วยลดปัญหาการไม่เชื่อมโยงกันของข้อมูลประวัตินักศึกษาที่กรอกจากเอกสาร 
กับการน าข้อมูลไปใช้ต่อในระบบประมวลผลการเรียน รวมทั้งการสรุปรายงานเพ่ือน าเสนอ / ส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่สมัคร
เรียน และการลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท า
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุภัคด์ิ  สุวรรณยา (2544) ซึ่งสรุปผลการวิจัยและพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนเรียนและสอบถามผลการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ได้ว่า ผูใชสามารถเขาสู
ระบบลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียนดวยตัวเองผานเครือขาย Internet ผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัยเกริก  
โดยส่งจากเครื่องลูกขาย (Client) ไปยังแมขาย (Server) ที่เก็บฐานขอมูลไว จากการทดลองใชระบบโดยกลุมผูใช ซึ่งเปน 
เจ้าหน้าที่ฝายทะเบียนและนักศึกษาจ านวน 30 คน พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นชวยในการท างานดานการลงทะเบียนและสอบถาม
ผลการเรียน ใหมีความสะดวกรวดเร็ว ระบบน้ีจึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานดานการลงทะเบียนและสอบถามผลการ
เรียนไดเปน อยางดี และในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผู้วิจัย
ได้ท าการพัฒนาระบบล็อกอินผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านเดียว เพ่ือการเข้าใช้งานได้ในหลาย  ๆ  ระบบงานทะเบียนเอง รวมทั้งการ
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เชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศทุกระบบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เขียนโปรแกรม API ฝังไว้ในระบบ เพ่ือเปิดบริการข้อมูล
สารสนเทศ ให้โปรแกรมภายนอกอื่น ๆ ได้เข้ามาเรียกใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาในบางฟิลด์ เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และ
สาขาวิชา ไปประมวลผลต่อได้ เช่นในระบบอีเลิร์นน่ิง ที่มหาวิทยาลัยได้น ามาใช้จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแบบ
ผสมผสานกับนักศึกษาภาคเสาร์ อาทิตย์ ที่จะเข้ามาต่อเชื่อมกับระบบทะเบียนที่พัฒนาขึ้นได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

7.1 ควรมีการประเมินประสิทธภิาพการท างานของระบบทะเบยีนและวัดผลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในแง่มุม
ของความเสถียร ความเร็วในการประมวลผล รวมทั้งประสิทธภิาพในการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง 

7.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผลที่ท างานได้บนอุปกรณ์พกพา ซึ่องอาจอยู่ในรูปแบบเว็บ 
Responsive หรือ Mobile Application ที่ท างานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส  
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